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ఇందెలి వాత్రములు 

పురుషులు 

ఉదయాదిత్యుండు - భారాననర రాజు. | డుంగరసీ --పట్టనాస్టాన దండనాధుండు 

జగ దేవుండు... ఉదయి దిత్యుని ప్రథమ | 

భార్యకు బుతు) (డు 

గణధవళుండు._..ఉదయా దిత్యుని ద లయ 

భార్యకుం బ్యుత్రుండు 

లాలూ దానుండు __డుంగరసీ కొడుకు 
జయసీంగు-...పట్టనా స్థాన (పభుడు 

అక్ష్ముణనావు 

రంగారావు 

వీణా రారసింగు. _ఊావ-రూదిగ్యుని మంట | వూజూారి._. కాగికాచేవిని బూజించువాడు 

శివ(భసాదుడు జగనెనుని జంపుటకు నురి యిద్దరు చీవకులుు 

రానుసీంగు మం|(తీపంపిన భటులు ఇద్దబు ద్వార రక్షకులు. 
ఖో 

ది ళ్ళ య లు 

భ్ వాని. ఊదయాదిత్యుని ప్రథమభార్య జాంబవత_.. వేశ్య 

పార్వతి... ఉదయా దిత్యుని "రెండవభార్య కమలా దేని _పట్టణ(ప్ర భు (డగు 

} పటణమందటి పొరులు 
md 

కుశల... సార్భతి దాసీ జయసీంహూని భార్య 

లలిత... పార్ష్గతి చాసీ ఇద్దరు బాలికలు . మంగళ పుటారతినిచ్చు 

వీరనుతి.....జగళ్లేవుని భార్య వారు మొదలగువారు. 

జంబుక్షీ.....తొర్చుడుక కె 

సక్ చ్చ రిక 
న. 

ఈ నాటకముయుక్క- సర్వహాకుు-లు మేము పొండి 

యున్నాము గాన ఈ నాటకము (పడర్శింపవలయునన్న ను 

(గ్రామఫోను. రికార్డింగు చేయవలయునన్నను---స్కీఏనింగు; 
రేడియో వై రాలకు మా పర్శివ౯ విధిగా పొందితీరవల 

యును, అట్లుఅతి[ కమించినవారిపె తగినచర్య ఫీనుకోబడును. 

ఇట్లు 
కాపీరైటు హక్కుదారు, 

కురుకరారి గుబ్బారావు అండ్ సన్, 
4 అమలా క రాల హావ వాలా చమన 

అ కల క్ కాను కలాప eee 

చానా: 



బ్రమ 

ల య 

నారద 

ఉ శ్రీ వసుధానురాగములం 4 జిక్కక స్వీయవిళుద్దవీరధీ 
జక యు 

భావ్రుక్ర శ్ర క్రయు క్రిని ఐ $4 పంచమునందు నిక్ళ స్ట్రజంబుకీ 

భావక్ళ్సత(ప్రగారణ వి 4 పదహీతుండయి మించు నాజగ 

చ్దేవుని క్రీ ర్రిచందికలు $ దిక్కు అంబర్వి ముదంబు(౧హార్చుకన్ * 

(నాంద్యంతమందు స్యూతధారుండు (వ్ర జేశించును,) 

సూ--నటీ!__నటీ 1__నటీ 1! న్ 
వ. 

(నటి (ప్రజేశించును,) J 

సూ. పలుకుల తోడే (పతిధ్వనివలె వెంటనే వచ్చెడుదానవు, ఇప్రు డింత యాల 

సరము చేనీఠతిచేల ? 

నటి_.._.అలస్య హేతు వావల మనవిచేసెదను, నన్ఫువిలుచుటకుం గారణ మేమో 

మొదట సెలనిండు, 

నూ... అధునిక కనిశఖామణియగు పానుగంటి అత్ష్మీనరసింవారావుగారు శ్రీ శ్రీ పీరికా 
పురమవారాజదంపతుల (ప్రథమపు త్తికారళ్నమగు శ్రీ శ్రీ మంగమాంవాటేని 

జన్మ దివసమపకోత్సవ సమయమున6 (బదర్శింపంబడుటకై రచించిన ోవీరనుతో” 
యను వదియేడవనాటకము (పదర్శింపలగాల జూచుట క పరిషన్మ హాజను లతి 

కతూోవాలు లై యున్నారు సర్వము సిద్ధముచేసీ యుంచితివిగదా 1 

నటీ....ఉఆంచితినిగాని పదుచాఅవసొటకము బయలు వెడలినపీదస నిడి వెలునడుట కింత 

యాలస్య మేలయయినది 1 

నూ___కవి యీ నడుమ స్నేహితులతో చేళసంచారము చేయుచు. గార్యాంకరమునం 
బడియున్నా (డు. అదియే యాలన్య కారణము. 

నటీ... ఆయన పీఠపురములో నే పీరము జేసీకొని యున్నట్టున్న జే. 

సూ సీనీ వెట్టి దానా ! కవి జేళీసం చారమునకు గాలు గదల్పనక్కజలేదుః అది భన 
నాపగ్యటనముచే నిర్వ _ర్రింపంబిడుపని. 

న్నీ, కన్నొకండుమూయు జఉజజచునొ 4 కండు , కొని 

కఠఅనుగనువాండు గవియునొ 4 కగతివా శ క 

యున్నచోటను బడియుండు 4 నొశలుశాని 
పఆగడలు(దోక్కుచుండు (దీ 4 మ్మరివునంబు, 

ఇంకొకవి శేషమున్నది చూడు. 



లీ పీరమలీ 

గీ, ఆక్క యంతేరంగచతున + యమును బనులు 

సలుప+ బురికాల్సి తొల దట 4 సతేనుదాల్సు 

నట్లు స్వాంతరంగ చతు న + యమును బనిచి 

సాక్షీయె కవి తనపని 4 జరుపుక్రొనియె 

నటి... ఓహో 1 సర్వాంధలోకవిదితము లైన సాక్షిగంధములంగూర్చియా మీరు సెల 

విచ్చుచున్న్నారు | 

నూ.దొను. ఇయ నీయాలన్యముమాట యేమివెప్పెదవు 1 

నటీఎటు చెప్పుటకు, దోంచుటలేదు పొత్రవరముమి దం గోపపడకున్న( జెస్పెదను. 
ర 2) 

సూఓపీనంత యుపకారము చేయవలయు. మిత్రుల మెం గోప మేల ? ఇెప్తాముం 

నటిచి ర్థమ, నాటకము రసవ త్రమమై యుండుటచేత మనవారు తమతమ పార 

ఇ్రూగములు పరించుటయేకాక నాటక మామాలా(గము గా౬ జదివినారుః 

సూ.....(పదర్శనకళాకాశలనూ చకమెన యాపని కోపజనక మెట్టు కాం గలదు కాల 
యాపనము 'గానింపక చెప్పదల(చుక్రొన్న దేదో తటుకున6 జెప్పుము, 

నటి. దానివలన నొక చిక్కు కేటన్థించినది. నేనే వీరమతి వేషము జేసెదనని (క్ర్రీపొత్ర 
ముటంను "నే-నే జగద్దేవజేషము వేసెదనని పురుహభూమికాధారులును బంతా 

లాడ దొచ్చినార్ ఉదయాదిత్యునిపాప మెట్టిదోకాని యతేని'జేవ మొకండును 
జేయ సన్నా(డు ఆయల్లరులన్నియు నడంచి సవరించునప్పటికి నా తేలప్రాణను 

తోంకకు వచ్చినది అదియే నాయాఅస్యమునకు. గారణము. 

నూ. వారి గుణ్య్గవాణళ క్రి స్రవనీయమేకాని రస(గవాణపాటవము మాత్ర మంత 

మెచ్చు క్రోనందగినదికాదు. సదసత్స మ్మేళన మే సగ్గవై వై చిత్యమాల మైనట్లు 

శిష్టదుష్తపాాతసమ్మి(శితమైన నాటకమే మనోవారమై' దర్శనీయమె యుం 

డును, ఒక్క. (బవ్మోనంద మే నిరపేక్షకముగాని కక్కు (పపం చానందము 

సీ. కృన్ణపక్షమువేత 4 నే శుక్ల పక్షంబు | నరులకుం జక్షురా 4 నందమిచ్చు 
నుమ్మచే6 (బొణమ్ము 4 లుమ్మలించిన6 గాని | నలి తెమ్మెరలు వోయి + జిలుకలీవు 

మాశాదిరసనులు 4 చవింగొన్ననేకాని | తీపి నాలుకకెక్కి. 4 కృ ప్తినిడదు 

పగ లెల్లంబనిచేయు 4 వానిశే అభ్యమా । రాతి విశ్రాంతి ని 4 _దానుఖంబు 

గీ, సుగుణవంతు (డు శోభిల్లు 4 నగుణిసరస6 | గాన సజ్జన విఖ్యాతి 4 కారణంబు 

సక పాలసి దుర్జన + నిదయ మింతి | సృ స్తీయందును గవిరాజు సృష్ట్రీయందు, 

అలికాజాంబనీశ్యాద పాంసన ఆ వ్య క్పులును నుదయాదిత్యాది పరమతామన 
వ్యక్తులును హేయమ్ములైన నగుంగాక | వీరనుతి జగచ్దేవుల ద్విగుణీకృకీర్తులం 
జేనీన వాప్మాత్రములే, 



నొంది క్రి 
జ 

నటి... చేసినం జేయవచ్చును గాని కవి యా వీరమతీజగద్దేవుల శౌర్య గాంభీర్య 
వై రాగ్యసౌశీల్యములు మిక్కిలి చక్క_ంగాం జిత్రించినా (డు, 

నూనటీ 1 నీవు నిజమే యాడితివి. 

గీ వారిపలుకులం వరన + ల్సరమపావ | నంబు లిందలి యష్షమాం $ కంబు గ్షీత 
యందు నాణవయధ్యాయ శీ మట్లు వెలసీ! భోగ వై ముఖ్యను.ను ద్యాగ4బుద్ధి గజిపు, 

ఆ పార్వకీపర మేళ్యరుల చార్మిత్రము (ప్రదర్శించుటచే మనము ధన్యూలముసదుము, 

నటి.అదిగో. పరిచారికయగు కుకలతో 6 'బార్వతి రంగమునకు రానున్నది, నునమి(కC 
బోవుదము* (ఇద్దబు న్మిష్క్హమింతురుఎ) 

ఇది (ప్రస్తావన 



(శ్రీరామ 

ల 

ప్రథమాంకము 

ప్రదేశము :---ధారాశగరదుులోవై రాణియంకఃవుళను 

ప్రవేశ ము-- రెండవరాణి పొర్వతి, దాసి కుశల, 

పార్ట. కుళలా ! అతనిళ్లే పట్టాఖిే పేకమగునని యాతని నమ్మకమా * 

కుళ మో సవతికొడుకగు జగ వున కట్రినమ్ముక మున్నదని వెచ్చలేదమ్మా, (ప్రజ లాతని 
యందు బక్షానురాగు 5 యున్నారు. ఆతని సౌజ్యాము (పయో జకత్వమునట్టి వి, 

పార్వ....ఆటులై న నాకొడు క్యపయోజకుండని నీయభి ప్రాయము కాంబోలు 

కళ తే ల్లీ పార్వతీ ! నాయభఖ్గిపాయముతో 6 బని యేమున్నదమ్మా ? 

పార్వ... అలాగా ! ఒక్క సీయఫి పొయను తోం బనిళేదేమి! నూ రాజ్యములోని (పజ 

అందణ యభ్మిపాయ మదియేకాంబోలు నేమి * 

కుళ_.-మా కొడుకునెడల జనాఫీపాయ మెట్టున్నదో నే నెజుంంను గాని మో నవతి 
కొడుకు నెడల జనులు మహాఖిమాను లై యున్నారు. 

'పొర్య్ళ (సజల యనురాగమున కెక్కు_డకు?! విరాగమున కెక్క_డకు ! అది యొక గాలి 

పొటు గంగవెత్తిపోటు. ఉ_దేక మేకాని యుచికత్వము వారిశేది 1 ఈ దినమున 

ఫఏశా జేళము.జీపు తోంకముడుపు-.ఈ దినమున గాంగిలింత లేపు ఇంపపెట్టు - 
ఈ జేళ నమసా్క్కారమా --రేఫు 1తీరస్క్కారము-వొద్దున నాహోహ! మధ్యాహ్న 

మన హహాహే! సాయంకాలమున చీ చీ చీ! ఇంతేకాదా (పజాభఖొవ 
వెఖరీపొభొగ్యము. అందులకు నేను విచారింపను గాని భగవంతు 'డాతని పక్ష 

మున నున్నట్లు కనంబడుచున్నది. అందులకు విచారించుచున్నాను, 

కళ... అమ్మా ! భగవంతుం డొకనీపక్ష మేమమ్మా * భగవంతుడు మన కార్యములకు 
దోడుపదువా డు కాడు, అడ్డుకొనువా(డును గాడు. మికుం (గొ త్తరాజ్య 

ములు రాకుండ నడ్డుకొనువాండు కాండు మాకు, (గొ త్త మగఅను సంధానము 

చేయుటయందుం దోడుపడువాండునుగాండు. మనకార్యములు మనబుద్ధినిబిట్టి 
యుల (బయర్న్్బబ అమునుబట్ట్రియు నుండును, "కిందటిసారి మొ సవతి కొడుకునకు 

వీసము పెట్టినప్పుడు (ఇటునటుచూచి) ఎవరులేరుకద ! మన భటుండే బుద్ధి లేక 
యావినమును (దొగటచేత జచ్చినా(డు. అంతేకాని దేవున కిందున సంబంధ 
మేమున్నది! దేవుల దేమి యాతనిగొంతుకలో. బోసెనా శ మనము చేయం 
దగినంత (ప్రయత్నము చేయక పోయినప్పుడు. 



పధమాంకము ఇని | శ్ 

Sr వ ప 
పార్వ. వేనుకటిలోవము లిప్పుడు తడవ్హురొనుట ముండల! eh 
కుశ (క ముం దట్లిశోపములు రాకుండ టకు. 

పా-__నాకుం గార్యముకావలయునన్నయు,దేకముచేతం (బ్రయత్సలోపముతు. బెలినీ 
కొనుశ క్రీ శేకపోనద్చుకు. చతురంగపుల, మన నాటగానికం కుల దై వానికి 

మంచియెత్తు స్ఫురించునబ్బు నీస నా ఇంకే మంచి యుపాయము లోంచ 

వచ్చును. ఇప్పుడేమి చేయుమని నీ యఫి పాయము శ 
కుళ_నా యీ పొయము జోలి మో కెంగలకు * సీడి యెట్లు గానెనయెసల మో 

పీడ వదలునో యది స్పన్షము గాం జెప్పుండుం 

పా. కిప్పుడు తిరుగ నేలచెప్పవలయును ₹ నా సవరికొడకగు జగద్దేవుండు నా సవతి 
యస భవానితో నాతిని నూతనవథునకు వీరమతితో( బరాభ వింపంబడి రాజ్య 
మునుండి జెడలంగొట్లింప బనవలయును అప్పుడు నా మనస్సు సుఖముగా 

నుండును, 

కుళ___అప్పుచెన మి మనస్సు సుఖముగా నుందునా + మందమతిరో మేభారహీ 
తుందో కాక కొసనెక్టివాడో యేమియుం చెలియందగని వ్య క్రిమైన నీ కొడు 
కణు రణధవళుండు రాజ్యార్ల యగునా ౪ చాబు బాబని బుదిచేతం బర్వత 

మనియు శ "గ్యమున బృహాస్పతి యనియు గతిలేనికవులు... 

పాొ.అదే మే + బుగ్గి చేక బృహస్పతియనియు, శౌర్యమునం బగ్వశ్రమనియుం గా6 

బోలు నే, 

కళ... అదియే కాంబోలు-ఇంక._. రూపమున నెవండో నమ్మా-ం-ఆ! రూపమున 
మార్కుండేయు.6 డనియు, 

పొ. మార్భ.ం జేయుంజేమియే నీ మొగము నున్మథు(డు, 

కుశ... అమ్మా! ఎవండోయొకండు. కవిత్వము ఇప్పినవా(డుమాత్రము మన్మగుని చూచి 

యేడ్చినా (డా యేమి * ఏీనో చిట్టకట్టుపలు కులు చిలుక కొట్టును డువ్రులు = 

రొట్రకొట్టు క్రింద జవపనారపచ్చడి క్రింద గొట్టుకొని వచ్చుచున్నవా(జే కాని 
యంఠీకంయె నేమెన నున్నడా శ ధనమే గుణమనియెంచెడు నీవీ నిర్భాగ్యలు... 
గాయకుంజెవండో గాడిదయేదో తెలియని మన భర చారకునిమో (ద (బ్రబంధ 

ములా ! ఇతని లెలివితక్కువ కీ కవిస్తోత్రములే కొంతకారణము ముక్కు నేల 

పెట్టి రాచినంగాని గోడికిం బౌరషమెక్కునా 1 గడ్జినంపంూపీ యాకర్షి ంచిన 

గుజ్జము పంచెము గలుచునా ? జోలపాడినకొలంది బాలునకు నిద్ర, నాగ 

స్వరము వాయించిన కొలది పొనునకు మత్తు, స్తోతపాఠము లొనర్చినక్రొాలంది 

"రాజునకు మందమతి, 

పొ... కశలా ! నీ వెల్టికాని రాజ్యముచేయుట శేమంక తెలివికానలయువే ? మొదలు 

రాజులకు బెలివితోం బనియేమున్నది | కా్ర్రవాదములు చేయనలయునా 1 
(గంధములు వాయవలయునా 4 పచ్చిన నాల్గుకోటులు త్రో 6చినంతమట్లునకు( 



గర్భుపెట్టుకొనుటకు. చెలివియెందులకు మన యిష్టమువచ్చిన వారికి. బెట్టు 
కొందుము. కానివారిని గొశ్లై దము ఈమ్మాతపుం బనికిం బ౦ిధాను తెందులకు? 

కోశాధిపతు అందులకు ! py లెందులకు + డొక్క తెందులకు * ఆయిన 

కర్పులపరీక్షయు నంచనాకర్చుఅయేర్సాటును జేసికొన్న యాస్థానములు వృద్ధి 
పొందవు, లెక్కతో రాజమ ర్యాద నించిపోవుశు* దర్చారునకు6 గోమటి 

దుకాణమునకు నేమైన భేదము ంపవలయునా ? ఇంతకు నశ్షరజానమునకు రాజ 

న్యవహారమునకు సంబంధము లేదు పూరా జాల లివి కేటలమాట శే సిటు 

గను గాని యిప్పటి రాజులలో జెలివి లేటలున్న వా శండబున్నారో నే "నెజు6 

గనా 1 రెండుటవేళ్లు వంగుసరికి మూడవది వంగదు మూండవది బలాత్కార 

మున వంచినను నాలుగవది నట్టు వారందటు వ్యవవోరములు జ్లేసీకాొను 

చున్నారా లేదా + అటులే నాకిడుకుయసాడం జేసీకొనును. వ్యవహారపు 
బాొగోశులు (సారబ్ధమునుబట్టి యుండ నుగాని (ప్రభుని తెలివినిబట్టి యుండవు, 
అయినను మహారాజుగా శెంతేె పెద్దవా నై నను నింక6 గొన్ని సంవల్సరములు 

జీవింపంగూడదా ? చూడు! క్షళలా | నాకొడుకు నెట్లో లోకజానయు క్టునిగా6 

జేనెద నని ఇెస్పితివికాడా * ఏమి చేసీతిజే + వ 

కుళ ___అమ్మా ! చక్కని యాండుదానిగాలి పోకణ చొంండిమొజుడ్రైనం జిగుర్చునుః 

చాని కంటిమెలు ప్రై తళుక్కున మెఆనీన యెడల నంధుంే దెనను దివ్య చత్షు 

వగును నవిలాసమగు దాొనిపలుకు వినినయెడల మూంవా(డైనను వాణీవిశా 

రదుఃడగును. చాని చేయి తగిలిషయెడల నట్టి బంగారమగును. పురుషుని బహీ 
రంత ప్తి త్ర శ్రే ములకు గాంతౌనురాగ మిచ్చునంతటి సాపుసంకేన.. మార్షవము 

తళుకు. మెటవియు నీయ(జాలవు, ఒక్క (ప్రక్కు.చూపు పదునాలుగు చిశీక 
గుల్లల పెట్టు, ఒక్క. చిజునవ్వువిసరు ముప్పది మెటు(గుల పెట్టు, ఒయ్యార 

మైన యొక్క లెంప పెట్టు, అయిదు వీజాక్షరముల పెట్టు. ఇట్లు 'ఇెలివియో శెలి 
యక్షయో క్షవులు ఇప్పు మాటలు నేను మసస్సులో యోజించువొని నిదర్శన 

మునుజూశమని యొక్క. చక్కనిచుక్కను ఓక్క. వాలుగన్ఫుఅవగలా డిని... 
రెండు దినముఅనుండి నీకొడుకుపె నుసికొలిసితిని,. 

పా... అయ్యయ్యో ! "పెండ్దియాడు పిల్లవాడు ఇడిపోండయటే ! 

కుళ..ఇంకకంటెం జెడున చేమున్నది!? 
పొ వానితో "నేవతెను సంధానపజచితివి 1 

కుళ _..మి”సెళ వై నదని ఇప్పి నా మేనకోడలు .అలితను 

పా-.-అఆయ్యయ్యో ! నాతోం జెష ఏకుండ సెంతపని వేసీతివే ? 

కుళ.... ఆంత పురము కనిపెటుకొన్న చొసులము*, మాొకామా[తఫు పొంతంతంకై ముండ 

కో అమ్మా. Me 
పొ-వీడ్చినట్లే యున్నది. కాని యీరెండు దినములనుండియు విశేష మేమి 1 
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కుళ...అలిీక నాతోడ నేమియు. జెప్పళేదు నే నడుగలేదు. 
పా... నొసవళతిపొడుకగు జగద్దేవునకు అలితమోంద6 (బేమ యని నాతో నీ వెళ్పుడో 

ఇుప్పశే దా 1 

కళ ...... చెప్పజేదమ్మా అతండు నాతనిభార్య వీరమతియు శ్నీరోదకన్యాయమునం గలనీ 
మెలసీ కాపుర మొనర్బ్చుచుండగా నది మీ క్లిష్ప్వము కాకపోవుటచే వారిద్దజికు 

విడాకు లిస్పింపందలంచది అలితను జగ జ్రేవునకో సంబంధమున్న దని యాతని 

భార్యతో. జెప్పుమని మీరు గ “యిచ్చితిరి. అంతేకాని “నేను మీతో 

జెప్పలేదమ్మా, 

పొ_సశే. పోనిమ్ము వెనుకటిమాట లేల? అయినను "నెన్వరు ఇప్పిన వినియోగము 
మా(త్ర మేమున్నది శ ఎందటో నమ్మినారు గాని యావీరనుతి నమ్మియేడ్సీ నడా 

యేమి * ఏదో మటియుక్క_మార్గ మాలోచించియే యున్నాను. ఈసారి జగ 
జేవుని యతని తల్లిని నేల నడంచికొశ్రైదనో కేదో చూడు లలిత నాకు జగద్దేవ 

పరాభవ ప్రయత్ళేమున సంపూర్ణము ౪ దోడుపడునా ! 

కుళ_.అమ్మా ! మోసెల వగునెడల “దోడుపడనివా రుందురా ? ఇత రాంతఃపు పురముల 
లోని డాసులవలెనే మే ముంటిమా అమ్మా 1 (పొణము అగ్టించుటకు నీదముగా 

నున్నవారము కాదా $ అందులో లలితకు మాయాజ్ఞయం చెంకభ క్రియో మీ 
శజులరా * 

( నేపథ్యమువి అత్తా ! రణధవళుం డచ్చట నున్నాండా శ 

పొ-_లలిత మాటలోనే యిక్క_డకు వచ్చిన చేల ? 

కళ _లలితౌ రణధివళ్రీ యనా టకమునకు నియమితేమెన రంగముళేదు, ఇప్పటి నాటకము 

వలె నెక్కడ కక్కడశే యంకము, ఏక్కడ కక్క_డకే రంగము, వారంతఃపుర 
మున చెక్క_డం దారసింతురో అక్కడనే వారు మాటలాడుకొందురు వా 

రిక్క_డ కిప్పుడు వత్తుశేమో ? మీ రుగ్యానమునకో సెమేడలోనికో దయ 
చేయుడు, నే నింటికి. భోయెదను. లలితా! భర్భృదారకు(డిచ్చట లేండుం 
చేపథ్యుమున) అమ్మగారి యంతఃవురములో నుండెదనని ఇప్పినాండు, ఆతని 
కొఆకీచ్చట వెదకుదున్నాను అమ్మగా రచ్చటనున్నారా ! 

కుక. లేరు, 

పొనాకుం దోంచినయుపాయ మేదో నీచెవీలోథ జెప్పుదను. (చెప్పుట నటించును) 

అలిత దీ9 నాచరణలోంబెట్టవఅయును. బహూునిఫుణమునగ జరిషింపవలయునని 
లలికతోం 'జెప్పూను, నీవు 'అలిక శదురుగ6 బోయి చొనితోల జెప్పుము. అది 

గాక జగచ్దేవల డిక్కడకు పౌధారణముగా వచ్చుసమయసిది యే _ డొక 
వేళ్ల రానియెడల నీ వాతేనియింటికీం బోకుండ నాతండిక్కడకు వచ్చునబ్టు 

చేయనలయును, తెలిసీనడా ? 

కుళ...... తెలియకేమమ్మూ ! ఇది మాకు (గొత్తయా 1 

పొసే, నే నుద్యానవనమునకుం బోయెదను, (నిహ్ముమించును) 



ఆం ఆ చెం లో 

కుశ _-అలితె ! (అలిత పక) 
చూదు అలితా ! (వెవిళోం జెప్ప్వుట నభిగయించుకు ఇక నేకు బోవుదును, 

అలిత... నీవు పోఫ్పుశెడల చు? నీవీ వక్క. జే యుండి యప్పియుం గనిపె ట్రుచుండి 

యొష్పు “డెట్టు షయ "ue యప్పుడ డట్టుచెయవ ఎయును గాదా + 

క్రళ_నాకుల జేస్సవలయునపే. (నకల నిప్రుమించును) 
అలి... ఆహాహా ! నా కీంకంళువికోం దపలాట మేమి! ఇకయు జన్మమందుడు 

కాడు, వెళ్దేనాండు కాగు అటువిటుకొని యేదొ హు... కిగా నున్నా(డు* 

అమావాస్య న, ఫూర్శిమ యనక్క పగలంక్క నంధయంక్క భార్యలతో 
జేంనారాబాఖ శ్రీ! వశ్చకోడద ద్దవ్యూకు పుట దును. నిర్యాపస ' నిజేదనకు రాజు 

అం౦పు సంక ల్తెలను ల ందిసీవ్ం గాని రోటలలో నీవిశ్వామి! త సృష్టియాగదు, 

ఈ కొంకనక్క కు. ఈ పెద్దమ్మరు సా చొహుబంపముల గరిడీశేర్చి శాజ్యార్హు న 

డున నట్టు SRO నుని నీరెనారమ్ము వా వ చాష్ట్టిని యగ్తశ్యాన్త్రము 

దుమ కంట్టుకొనిపోయినవి ఇంక దానీదాని గాగరాగతి మైనది, మొదలు 

నునుదాల ఉటటశే యత శేనిశానికీ రాజ్యూగత యెట్లు ర్శవచ్చును థి 
ఆమ్మ గ యాజ్ఞ శాధునకకవిత్వములోవ లె ప లేత, రాజ్యార్డ త నే నాతని 

కీయవలయునయి, ఇది యేమి లెంషేే పెట్టా ¢ we శ్రీపె మొట్టా ! వ ణభవళ్గొ | 

రణసవళా | (రణధవకుండు (ప [ప ప) 

రణ---హీ హీ హీ హీ, (నవ్వును) 

అలి..-రావోయి పుగండా !' రావోయి నుఇంణా! నా యదృషస్తనుకొలంది దొరశీతి 

వోయి మగంజా | 

రణ ఇదిగో! నన్ను మగండా మగంజాయని పిలిచినయెనల బాగుగా జరుగదు, 

జా్యలత్త 1 

అలీ ే నెవతెనో బానగాం జూడు నేను నీళార్యనుగానా క ఇదిళో (గుండెవైం 

జేయిదెచి) ఇటుచూడు, ఇటు చూడు 

రణ నిన్ను? జూడగా నాకర జీన్నతేనమున 6 చాలిచ్చిన బంగారి జ సీపు నాన్నది 

అలి... ఓరి నీపాలుతాగట బండలుగాను |! ఈంనమయమున( చాలు తొసట జ పీకి 

వచ్చినణా?కవ్ర నీ వెందులకయిన సక్కజకు పత్తుకా! భర్భడారకా ! చను 
నీకు దాసీని _నీరుం (బపరిచ బ్లారమును న్యవహోరదక్ష తను నొసణయటకపంగాను 
మియకున్ము గారిచేక....ఆఅదిగో! అటులిటులు చూడక. నేను జెప్పిన జీదో 
శెలిసీఏదా? నామాటఅపై మనన్ఫు చెదరనీయకండ నిలువంబెట్టుము, నీకు 
ధొజాం సరే కలు గనట్లు_ఆదిగో ! అటులిటులం చూడకు ఇదిగో ! నావంక్ర- 

రణ--అదినో ' అరిసెలసశ్ళెముమి (దం జిశ్రైలక--హీ హీ హీ. 

అలి. నాపిండకాడు నల్లమడుగు, పోతంళ paren బావంక(జాశక, చిస్టైలు 
క్రయో యని జేన్చలాడెద వేలే ఇయ నట్టుచోడకు, (ఆకీని యాదాడ-ు 
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నొకచేయి యీదౌశపె నొకచేయి వైచి మొగము తనవంకకుం బెటుకోొని) చేను 
'జెప్పంబోవున దేదో “పేకన్సు పాదరసమువ లెం జెదజనీయక్ర విను నొ వంక 

సరిగాం జూచుచున్నావుకాడా ? నీతేం(డ్రిగారు సెద్దవానై నారు, రెండుమూడు 

సంవక్సరముఅకం కు చనెబ్బు_వ జీఎంపరు 

రణ--హీ హీ హీ, 

అలి __నవ్వెదవేల? వారి యనంతేగము నీన్ర రాజ్య మేఅవలయును,. అదిగో! అటు 

చూడకు, సరిగా నా మొగమువంక6 జూబి మాటలాదుముం 

రణ---ఉండు ఉండు. నీకు మూం3ిమోంలవ రవంత మొనను బయటి జేబు మున్నది నుమా! 

అలి.--(వదలివెచి మాసాలమగవాండ వైన నీ పయో జకత్య నటులు _ఎద్ద నప్పుడు 

నాకు మోసము వచ్చినం దప ఆ తీదుజే, ఇదినో నురీయొ; నారి డోద్ధ గ'విను. నీవు 

సర్వపిధముఅ నసమర్హండ వగుటచే మాయన్న జుగద్దేవుం i మోక్రరోడి డి రాజ్యమును 

స్వీకరించి పరిపాలించుకు. నీ మొగము చూచువా రెవ్వరునుండ కం, సర సూడు 
పూటఅ భోజనముచేయుచుం గూరుచుండవఅసీనజే కాని = 

రణ.-ను వారములో రొయ్యపసప్పూ కాకి యెత్తుకొ నిపోవ్రుదుండగా శాయిశీసీ కొట్టి 
నాను. అది నున వీరిగానికంటీకిం దగుణటచెం గన్ను లొట్టపడిపోయి ది, 

పీ హీ హీ 
అలి. ఎంత మందభా స్యుడవయా్యా 1 క; తుసంవోర వెంనర్చుచు మాయు రాజ్య 

మున నుండ, నీవు నునారములో€ గూరుచుండి కాకులను గుక్కఅలు దోలు 

చుందువా * రాచబిడ్డవు కావా 4 షొరుష మక్క_జిలేదా | నిన్ఫుంలన్ఫృ తల్లి 

తం_డ్రులా నీవలన చెంఠి బాధ సజుచున్నారో చూడు, మియమ్మగారికి _ వే 

వుండు 1కోధస్థానము. ఆతనిని సాధింపవలయు నని యామె నిళ్చయించుకొని 

నది. ఆమెకోర్కె_ను నెంజేర్చి యామెను సంతోవుపెట్టదలయాను. నీబేమి 
చేణదవ్రు అదిగో ఆటుచూజదబజేం 4 నావంక సూటిగయోాచి మాటలా గుము 

నీ జీమిచేసెదవు * se చెదజనీవండం జప్పు 16 చెప్పుము. అశనికి6 బట్టాఖి 

"సీకమగ నెడల నీకు ముష్పియోనము తక్క నంతకంక లేదు 

రణ---పొరోహిత్యపు చాపనయ్యణ మెం గుక్కు_అ నుసీకొ ల్పెద రుం హీ పీ హీ, 

లలి..-బాబయ్య్యా 1 అంతేనా ! పకువులపాకకు విష్పంటింపరాదా * అళ _కిలో నీ 

కింత దౌర్జన్య మున్ఫది ! కొందజకంరములకు బట్లులేక పోవుట వక 71 మఘు 

నందు నంగతులు జారు తేఖంమకొనకుండ వానినాం యవియే వచ్చు ఏ. 

అటులే నీమనస్సున చేబ్యూతమును జయ కేక పోవుట చేత్క స్కీ తలంచుకొ : ఎడ 
నన్ని యపకతేపక మాట వానియంత యవి వచ్చుచున్నవి. నేపిష్పు జేమి చెప్పు 
తినో నీ కర్థ మైనదా ? ఛీ! వట్టి రసహీశుండవు 

రణ --కుళల రస ము వేసీకొన్నప్పుడు కీళ్లు పట్టిన, శేవంబోయికా౧గోలు నది భాళ డ్రి 

గారిమోందం బడినది, హీ హీ. 



LV పిరము తి 

అలిఇంకం జాలించు. నేను నీమోంద నట్టు విబుచుకొనిపడినయెడల 

రణ. మాయమ్మ తోం జేప్పెదను, 
అలి..-వీదీ ! ఏమూ(శ్రము ఇెప్పెదవో (మిందం జేయివై చును.) 
రణ = ఈ, (గీ పెట్టును.) 

లలి. గొంతుకోనీనట్టట్టు గీపెశైదవేల? ఆలస ఆంగం అంశటితో నాం;ప, నావంక 
దృస్పినిలుపుము. నే నాండుదొననుగదా! నీవు మగవాండవుకచా ! నేను 

ని నిట్లు కౌయిలించియుండ నీకేమైన నుత్సొహముకాని య్య బేకముకాని 
కలుగుచున్న డా ? 

రణ. అంకలియగుచున్నది. 

అలి.-వీవీ! ఆయలియగచున్నడా ' పోయి బం గారియొద్దఓ బాలం తొగసము.బుదితోం 

జేరిన యేపనికిగహాడ నీవు పనికీ రావు సచేకచా ఒక్క. సొపాటునకుం దక్క 

నీవు మెటిందులకు నక్కజకురావు, కేవల మింత నిరుపషయోగు-డవగు నీచే 
“నేయాటనాడి.వనలయునని యా(ఐిహ్మ యీ (వ్రపంశరంగమున నిన్ను మను 

జానిగ సృస్విం చెనో యాళ్రనికే యెటుక నీ (బదుకు నిరర్జకము. నీకు రాజ్యము 
లేదు, ధనముఠేదు, సుఖములేదు, గౌరవము లేదు, కదయాదిత్యనుపోరాజు 
(పియ భార్య కొడుకవైన నీ కంటం బడుచుకొని జీవించు దొసిదాన నైన "నేను 

నసవా(సగుగాదికు రాలకు, 

రణ-మాయన్మా నడిగి యెంతో చక్కగ నొక కోక కట్టుకొని యొకరైక లొడీగ 
కొందును, 

అలి... బా0హారీ ! కోకకట్టుకొని అకంచొడిగికొని యొవరియొద్దం బండుకొందువు, 
రణమా జగజ్థేవన్నయ్య యొద్ద బండుకొందును. 

అలి..నా రాయణ నారాయణా ! పో పో ! (తనలో) ఎవరిదో శాలియలికిడి యగు 
చున్నది ఇంక నడు. (రణధవళుని (త్రోచివె చుక) 

(నేవథ్యమున) మాయమ్మ గా రచ్చట నున్న్యారా | నేను వచ్చుచున్నానని మనవి 
చేయుము, 

లలి... ఆడిగో | డినద్దేవుండు వచ్చినాండు, 
( నేపథ్యమున) రావచ్చుసో లేదో “తెలియకున్నది, 

లలి... రావచ్చునయ్యా, (జగజ్ఞేవుండు (ప్రవేశించును) 
అయ్యా ! నమస్ర్కారములు, 

జగ_-దీర్ధాయుమ్మతివికమ్ము. అమ్మ గాశేరి 1 
లలిఅమ్మ గారు మేడమో(ద నున్మాగు. మోరాకనుగూర్చి నిజేదించి యిప్పుడే (కిందికి 

దిగితిని అమె స్మానముచేయుచున్నారు. ఒక్కో. పొవుగంటలో [క్రిందికి వచ్చా 
దమనినారు, మిమ్మిక్కడం గూరుచుండుమని సెలవిచ్చినార,. ఈ యాసన 
నున దయచేయుండుం 



పథమాంకేము 

జగ. లలితా! నీవు నన్నుగూర్చి తీనీకాన్న (శ్రమకు మన్చి ంపవఒయాను. మాయమ్మ 
రాలస్యముగ దయశేయుదుళేమో ! ఇప్పుడామెతో నేను మనవిచేసికోఎం 
సిన యవళ్యపు సంగతు లేవియులేవు శేవలము దర్శనార్థి ౫ "నె వచ్చితిని, మతి 

యొకజాము తరువాత(౬ దిరుగవవ్చెదను, నాకు ఇెఅవీప్పీంపునుని వే. డమోందికిం 

బోయి యమ్మ గారితో మనవిచేయంగలవా 1 

అలి....అభ్యంతరమేమి. (తనలో చేడమె ట్లగదిలో నున్నవికావున దానిలోనికి 
బోయి శండునిముసములు గూరుచుండి వళ్తును. (నిప్ర్కు_మించును.) 

జగఎమన మేచైనం బనిచేనీకొనుచుండలగా "నెవ్వండో యొకడు నునఅలం గాంచు 

టకు గుమ్మములో జేచియాన్నా డని మనకు చెలినీన తేరువాత నున చేతీలోని 

పరి కాందగీనంతతీతికగా మాత్రము కాదు. మనకొణఅకు నిరీశ్షించువాందు 
మీ,తు(డైనసశే_ళతు _డైనసశే.తటన్సు డెగనలే-పనిలోల. గొంత తోందరకల్టుట 

మాత్రము సత్యము, దోపనిరూపణమొకటి స్నానవెంకటి మం(తాలోచన 

మొకటి తీతీకగా6 కేయపలసినపనులు. ఆందుచే మతియొక సమయమున వచ్చు 
టయీ మంచిదనుకొందును. అయినను అలిత యేమిచెక్వునో విందను, 

లలి... ((పవేశించి తనలో) అమ్మగా రుద్యానవనములో నున్నట్లున్నారు, ఇంతట 

రారు, ((ప్రకా) భర్ఫిదారకా ! మిరు సెలవిచ్చిన సంగతు అమ్మగారితో 
మనవిచేనీనాను, ఆమె (క్రిందికి దయచేయావజకు మిమ్మిక్కడనే కూరుచుండు 
మనినారుం 

జగ_నలే సంతోషమే. 

అలి....ఎందులక6 గూరుచుండునునికాకో యాకారణమును కలిసీ కొందురా ? 

జగ... తెలినీకొనవలసిన యావళ్యకత నాకు లేదు, జీదనిీహీతవిధులకు( దల్గిదండ్రుల 

యాజ్ఞాలకుం గారణములు తెలినీకాననక్క లేదుః 

అలి.....మికు6౬ బెలినీకానందగకపోవచ్చును గాని నాకు జెప్పకతస్పదు, మికు వినక 

తప్పదు కుశల మిమ్ము రమ్మని పీలిచినదా 1 

జగ. లేదు, నాయంత జేసే వచ్చినాను. 

లలి..అమ్మగారు మీ శేదో భక్షష్ణము చేయించుచున్నృట్టున్నారు. దానిని మి శీచ్చు 
టకు. గాంబోలు మిమ్మిక్కడ నుండుమనినా రు, 

జగంాసరే, నే నిక్కడం గూరుచుంటినని మనవిచేయుము. 

అలి... ఈ మనవి ఫొజుకు6 దిరుగ 'మేడ"నెక్కనఅయునా ! ఇదివజకు రెండు మాటు 

లెక్కి_తిని* తిరుగ మూడవసారి యెక్కు_మనచుంటివా? నీ కెంతదయ లేదయ్యా! 
రాజవంళ్రములోని వారే మనుష్యుఅనియు సేవకజాతివారు కారనియు నీ యభి 

(పాయము కాంబోత నేమి ! మి వలె మాకు ధనముజేదు, అధికారములేదు, 

కాని కష్ట సుఖముల కధీనమగు నునన్ఫుళేదా? మివలె మానికూడ నుప్వు 
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కృులును దిను శరీరములే మాకుమా[క్రను కోగికలుండచా 4 కోరికలు దీఆలేదని 
రవాతహలుండవా క 

జగ ae ఈమె యింతేవింకగ మాటలాడుచున్న దేమి వెప్వుమూ (పకా అలితా! 

ఈ సూత్రమునకే యింగగా6 జదువనేల!ీ ర0డుసారులు నీవు నా కొజకు మేడ 
“నెకినందులకు నన్ను నున్నింపవలనీశదర నిగం గోరితిని అమ్మ గారియొద్ద 
నుండవఆనీన సేవకురాలవు అమ్మగారు మేడమో(దనుండశగా నీవు నా యొద్ద 
మజీయెవ్నరు జేకుండ నుండుట బాగుగా నుండదని అమ్మ గారియొద్దకు( బొమ్మం 

టిని. అది నీవు తప్పుగా భావించుట న్యాయమా * 

అలి. అమ్ము గారి యాజ్ఞకు వ్యగిశేకముగా నడువుమని నీవు ణా కాజ్ఞాపించుట న్యాయ 

ముకాంజోలునేమి ! 

జ౫_.._అటేమి ? అమ్మ గారి యాజ్ఞ వ్యతిళేక మేమి స్ట్ 

అలి... అమ్మగారు నాతో శేమిసెలవిచ్చినారనల * “అబ్బాయి (కిందళు గూరుచుండు 

నంకగటకు నీ బాతనిత్రో చేవెన నుబుసులాడుచు నాతని శీదైనం బరిచర్య 

వయుచు.ల గాల్రపము సులభము. గా నగునట్లు ట్ వాతినిదగ్గజి గారుచుండ 

వఖయును” ఇది రాణీగారియాజ్ఞ, మోరు నన్ను 6 ఖెకీం బొమ్మనుచున్నారు. 

వెళ్ళవలయునో, యిక్కడ నే యుండవలయునో మోశే నిగ్గయింపవలయును. 

జగ... అమ్మగా రట్లాజ్ఞాపించిరని నీవు నాతో జెప్పకపోవుటచేత నిన్ను బెకిం 
బొమ్మంటీని, 

అలి... అమ్మగారు నాకొజ కిచ్చిన యాజ్ఞ మాతో నేల శెప్పవలయునో నాకు బోధ 

పడలేదయ్యా ! 
జగఅలితౌ ! పోనిమ్ము, కగచెందులకు, నీవ్రకూడ నటల గూరుచుండుము, 

లలి.....నే నూరక కూరుచుండుట కిటకు రాలేదయ్యా ! మికుం బరిచర్య చేయుటకై 

నియమింపంబడితిని, కాళు లొత్తుమందురా * విసరుమందురా * తల దువ్వు 
మందురా * మీ చానీని, సిద్ధముగ నున్న్యాను, ఏమి సెలవు * 

జగ. నీ యాదరమేణాలు నీవు పరిచర్యచేసినళ్లే సంతోషించితినిం ఆదకో క్రీకంటు 
ననుస్రాన మెక్కు_వదిశాదుసుమా * కాని మాయన్నుగారు నిన్ను నాయొద్దనుండి 

పరిఖగ్య చేయుమని నీకేల యాజ్ఞాపించినారో ఇప్టుమా + 

లలి... అ్యవళ్ళ నన్నడిగినడా ? మిమ్ము మీరు పృచ్చించుకొనినదా ? 
జగ నన్నే నేను బల్నించుకొంటినిం కాని నీ వు త్రరమీియలోలిగిన యెడల సంతో 

పీంతును, 

అలి... అటులై న జెష్పనా. (నీగ్గు నటించుచు నీకు నాకు నేదోయున్చదని యమ్మ 

గార్ నిశ్చయము. 

జగ కొంకమ్ పాపమ్. శాంతమ్ పాపమ్. ఎట్టిదుర్వార్త ర్త వినవలనీ వచ్చెను, మరణ 

నింధకం యే మేలుకదా. మృతళరీర “నున్నిసంస్త్క్యారముతో నంకచెంందును, 
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చచ్చిన యకన్సు శాశళ్యకముగాం (గుళ్ళుచునే యాండునుగదా * లలితా నూ 

యమ్మ గారి కట్టి నిళ్చయమున్నదని చెస్పీతివికణా. అమె కట్టి దురభి పాయము 
నాయెడల “నెవరు కలిగించికో-ఈ (కతీతిలో నెంత నళ్యమున్నదో నీకు కాగు 
గాం చెలియునుగచా + నీవు మాయన్ము గారి యొద్దకేగి నేనును నీవును నీయంశ 
మున నిరోషులమని చెప్పి నాయెడల నా మెకుం రా దురఖి,పాయమును దొఠ6 

సంచి ఫ్రణ్యము కట్టకొందువా 1 

అలి... (నవ్వుచు) సే మో యిన్లము ననుసరించి "నేను. మి యమ్మ గారితో. జెప్పెద 
ననుకోనుండు. ఆమె వాహ నమ్మనే నమ్మదు. పోనిండు నమ్ముననియే 

యనుకొనుండు ఆంకెటీతో మి SE పరిశుదినొందునా * ఈ యూర 

అశ్షజనమున్నది వీరందజు యొద్ద శే రాయబారుల ల నాన 

మోరు (పభ్గువ్రలు ఢనబఖసంపన్సాలం సశే* ఎవరెవరినో పంపి యేయే పాటులో 
పడి యి పట్టణములోని ఫురపాలక నంఘమువారిచే శుదప్యతిక నొంచెదరను 

కొను(డు. అంతటితో చెనదా_పోనిండు  కరహశ్రముఅవేతేనో కుడ్య్యపకటన 
ముల మాఖముననో దండోశాల మూలముననో మా రాష్ట్రములో మట్టునకు 
మో కీర్తికి బులికాపు పెట్టుదురుగాక ! అంశటితో మీ యశస్సులోని మచ్చలం 
పోన్రనా ! దూరఫువారికి “మటేంత "పెద్దమచ్చ అగపడుననుసంగతి మిరెజు.6 

గరాశీ మోలరు బుద్గిమంగ్రులు ఉత్తమవ ర్హనులు, రా జకార్యదత్షులేకాని 

శృంగారకాండములో" మా కనూభానపాండిత్యమని మిరొప్పుకొన దగిన దేనా. 
చి త్తు ఇట్టి విషయనులలో అేదని 'వెలడించుకొనుకొలంది నున్నదనునంగతి 

మతేంత స్థీరపడును, నోకుకొనుకొాలది6 జిడును వ్యాపించున ట్లిది జెజిపీదైచు 
కొలది నావరించును మీరు ధర్మమూర్తులు ఈ పొటు శెప్పుడు పడినవారు 
గారు. ఇది కడిగివై చినకాలంది గుగ్గి అపుజిడ్డు లాగున ( చెగసాగునుః, మీ శేపూర్వ 

జన్మ పొపముననో యీ నువోనింద “సంభవించినది. ఇప్పుడే భ్యద్రముగం (బవ 
రింప వఅనీన నుహావసరము. శేనిపోనిసబ్బెటలువ డి (తొక్కులాటలుపడి 
మలీంత యల్లరి 'వేసిక్రొనకుండం (బార్జించుచున్నాను, 

థి 
సగ---నీవనినది కొంత 'సహేతుకముగనే యున్నది అసత్యవా ర్తవఅన మనస్సులో 

గలిగి నయాందోళనము చే నేనంతమట్టునకు యోొజింపలేదు. అటులై న నిశ నెటు! 

లలి... ఏమి చేయవలయునో జెప్పెదను, నచ్చినవాటేదో రాశేవచ్చినది* దాని “నెదు 
రొ.న వలదు. ఆడి పోవలసీనష్పుడే పోవును, నేను బదునాెటండ్లదానను, 
బంగారు బెమ్మనని (ప్రఖ్యాతి నొందినదానను,. పండెండుమాసములనుండి నీ 

కొొఆకు రేయుంబనళ్ళు పరితపించుచున్నాను ఆదిగో మొగము ముడుచుకొను 

చున్నావు, ఉహు హ్హనంబోవుచున్నావు, ఇయ మాటు'చెప్పవలదు. ఈ శరీరము 

నీది, ఈ మనస్సు నీదే. నన్ను నీయొద్దకు. జేర్నుకిొనుము. ఊం, సంచేహింస 
కుముం ఇదిగో నీ పాదముల వైబడుచున్నాను. 
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జన_ఆఅయసము, అక్కడనే యాంసము, అలితొ ! నీలావనిందకొజకే విజారించుచున్న 
నేను బాపకా-ర్యాచరణమున కొడంబడుదునా ! కల్లం పట్టికల, నీ వ్యాభాంతి 
పడవళదు నేను (దికరణళుదిగా నాధ్య్మపత్నిని _కేమించినవాయడను. పరకాం 

తను స్ప్యశింపను నాయందు దయయుంచి నన్ను వదలి పెట్టుము. 

లలి.._నిన్ను "నేను వదలి పెట్టుదును గాని నా కోరిక నన్ను వదలి పెట్టనా? నాదుఃఖము 
నన్ను వదలి'పెట్టునా శ నాతోషము నన్ను వదలిపెట్టునా =? వానిని వదలి 
పెట్టుకుని చహ్వుము. ఆవోవో ! వడలి "పెట్టుకుని యెంత” సులభముగా జెప్పితి 

వయ్యా ! కంటికి మంటి కొక్క_థారగ నీరజ కవోరా తము లేడ్చుచుంటి నే. 

సీనామమే తొరక్రనామముగ జపించుకొనుచుంటినే, నీకొజకే నాళరీరమును 
బవితముగనుంచుకొంటి నే, ముష్టివాంకు చేపాయని యాచింపనాతని కన్న 
మిచ్చి యాదరింతుము. వీధిలోని కుక్క యొకగంటసేఫు మనగుమ్ముము వదల 
కుండం గనిపెట్టుకొని యుండు నెడల దాని! గంజియైన బ్రోయుసు మే. అది 
శీవఅము మునుహ్యధర్మముకాని మజియొక్కటి కాదుగదా, ఆమ్మాతపు మగ 
మోటమిదైమిన లేనివాండు మన ష్యుంజేకాండుక దొ. అందులో. (బభుకుమారు 
డవు, పదునెరిమిటేంద్దవాండవు. పట్లాభిషేకముని క్రర్తు రు డవు* రాజాక్టింతంత 
మంతయు నిది వజకే "కేర్చినవాండవు నీదాసినిన చా. పం(దెండుమాసములనుండి 
నీకాఆకు విలపించుచుంటినిగదా. న్ని దాహారను లుజేక యధళ్శ్ళయన (బ్రహ్మా 
చర్య (వ్రతములు నీ కొజకే చేయుచుంటీనిగదా! సూదిమొన యంళేబాలి నీ 
వాదయమున శేకపోయెణే. ఇంక రాజులని యా(్రికులని యా|శ్రికభ క్ష పాఠము 
లని దర్శ్భారుమస్ళనలని నా పీండకూడని నల్లమడుగని యింత గంపతిరుగుడు 
గత్తర యెందులకు $ అన్ని రాజధర్మములు మన్ను కొట్టుగొనిపోయెనా! దగ్గ 
ఆక్ వచ్చుసరికీ దూరము? బరుగే త్రెదవా ! నావంకల్ జొడునుని (పారి ంప 
మొగమటు (తిష్పుళొందువా * శేవించినంతకాలము కదలకుండ మెదలకుండ 
నేవ జేయించుకొందువా 1 ఇమ్మని యడుగ నేడుపా 4 

జగ. లలితా | అనై చదువకు. నీ కోర్కెకు రాజధర్మమున శ్లేమియు సంబంధములేదు 
అత్యుజేకముబే సత్యాసత్యము లెజుగక దుర్నీతిని బోధించుచున్నావు. నీ 
కోరు తీర్చని యెడల 'రాజధర్మవోనిలేదు, నీవేమి కోరితివో యెలుయంపదువా 1 
నొళరీరమును నా (-ఫేనును. అవీ నా ధర్మవత్ని కిచ్చితిని, ఒకరికీచ్చిన వానిని 
నీకు దిరుగ నిచ్చుటకు సాధ్య మెట్లు ! అవి నీ వడుగందగదుం "నే సీయ(దగదు, 

లలి. ఇంతే. ఇంకే, 

జగ....ఆంతే, అంతే. కాని సేవించినంతకా లము కదలకుండ మెదలకుండ 'సీభచేయించు 
కొందువా-ఇమ్మనయ శేడుపొయని నీవింఠకుముందు న న్నెల్తిపొడిచితివి, నీ 
చేత శేననేవ చేయించుకొంటిని | 
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లలి. ఏసేవచేనీతినో నీవెలులగవు, చెప్పవలనీన యావళ్యకము లేక నీకీదివజుకుం జెప్ప 
లేదు, అడిగినప్పుడు చెప్పకుండుట తప్పుకావునం జె ప్పెదను, మీ సవతితల్లిగారు 
నీకు విషము పెట్టినప్పుడు 

జగ... అయ్యయో్యూ | అంతగట్రిన వలదు నిమ్ముళ ము అట్టివాడుక యున్న దికాని యది 

శేవల మస సత్యము సుమా! కీట్రనివారు కలిగించినవదంతి యది చూడు లలితా! 

యీ సంగతి మతీయెవ్వరితోడ ననంబోకుమూ.. (తొందరతో సమీ పించును ) 
అలి___వియమ్మ గారి మర్యాద కాపాడుటకై యిప్పుడు దగ్ధజకువచ్చితివా 1 ఏదీ! 

ఒక్కముద్దు నీ యిష్టమువచ్చినంత నిమ్మళ ముగా జెప్పుదును, షీదీ ఒక్కటి 

BK అబ్బే! ఇంక నట్టి'ప్రస్తావమే వలదు. 

అలి.ఆ (పస్తావము వలదు, కాని యిది కావలయునుగాంబోలు, అటులైన నేను 
'జెద్చను . విషముపెట్రిశ అమ్మ గారిపరువును గాపాడుట కింతయాందోళన పడు 
చుంటి వే, ఆవిషతంతమునుండి నీ (ప్రాణమును గాపొడిన చదొనీదాననెన నా 

మర్యాదను గాపాడుట కింత వెనుదీయుచుంటిబా శ ఏదీ | ఒక్క_ముచ్చేకా దా! 
సీకు సష్టములేదు, నాకు నమహాభాగ్య(పదమైన బహుమానము (ప్రాణము కాపా 
డినదానీకొఅ కామ్మాత్రపుం ద్యాగ మైనం జచేయలేవా 

జగనా (ప్రొణమాను నీ వెట్లు కాపాడలోలిగితివి ? 

(తనలో) నీ (ప్రాణమును భగవంతుండే కాపాడినాయడు. (ప్రకా) నేను జెప్పను, 
ఒక్క_ముద్ది చ్చినయెడలం జెప్పెదను. అలోచింపకు, సందేహింపకు, జాగు 
సేయకు త్వరగ ఊం. 

జగ .ఊహూు- నేను ముద్దిడ.కెనను, 

అలి పోనీ, "నేను జెప్పను. 

జగకాని నీవీయంళమనును ముతీయెవ్యరితోడం (అస్తావింపకుమా. "నేను నీకు వి'ఛేయు6 

డె వేండుకొనుచున్నాను, 

అలి... “సీను నీకు విధేయె యింకగా జేండుకొనినందులకు నీవు నొకీట్లు ముండిచేయి 

చూపితివి, ఇంక నేను నీకా?! వభువులనీతి యే బానినలకును, “డానీ తప్పూచేనీ 

నప్పుడు (ప్రభుని మూతి సెం బొడిచిన యెడల నా తప్పు డిద్దుబొటగును. సక 

నాయెడల విశ్వాసమొన లేదుకాని నా (పొాణముసోవువజకు నీ యెడల నా 

కనురొగము మ్యాతము పోదు, ఇయ నేను బోవ్రదును, 

జగనా (ప్రొణమును రక్షీంచితినని చెప్పుచున్నాను, నేను నిశ్వాసహానుండను గాను 

ఈ హోరమును దీసీకొనుము. ఇప్పటివణకు నా కింతవజకే శ క్తియున్నృది. 
దయయుంచి తీసీకొనుము, నీ మేలు జే ెన్నండును నుజనను. 

అలి--హా ! జగద్దేనా ! నాకు వోరమిచ్చితివి, దినిని నీయొదెకీ యుంచుము. నా(బదు 
శెట్లున్నదొ నీవ రవంఠమైన యోజించితినా? నీరూపు మాపచెంచిన సీ సవతి 
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తల్లికి _..ఉదయాదిత్యమహా రాజును వట్టి వ్య నిగ మూల గారుచుండ (బెట్టి 

రాజ్య మేలుచున్నృ నీ నవతి తెల్లికి-నిన్ను నీతిల్లిని నీ భార్యను గజగజలాజీం 
చుచు గొఅబత్తె మిచ్చి నోళ్లు" గిల్లుకొనుచు( గూరుచుండం బెట్టిన నీ సవతితల్లికి 

అమె చేనీన విషతంత్రమునుండి నీ పాణములు రక్షించిన నీను...-(బ్రబెల 
విరోధినగుట యాళ్చర్య మేమున్నది $ "నేను దన కడ్డు వచ్చి తి నని యామె 

కెప్పటి కై నం జెలియుకు గాని మానదే నన్నామె ముకక. ముక్కల క్రింద ఖుండిం 
చుటకు సీదముగ నుండునే పోనీ! ఆమె (కోథముతో నాకు లెక్కయేమి? 
చే సీమహారాజప్యుత్రు తుని సంరిక్షించితీని, ఆతని చేతిలో నాతనువు వెడలిపోవును 

నాశేమిభయమని నేను ధైర్యముతో నుండుటకు నీవు నాకంశు నాండుదానవై 
తీజీ. పోనీ | నేకు దాసీని గదా! నాకు నీవే యన్ననూట యేమి * ఈయూరు 

విడిచి మతీయుక్క_ యెడకం బోయి యొవ్వరినైనం జేందీనీ లోకముతోపాటు 
కులవృత్తి చేసికొని జీవింతునన్న నయ్యయో్యా ! నామనస్సు--నా (పాణము... 

నాయాత్మ నీ కర్సించుకొంటి"నే. నీవుశేని (బ్రదుకు నా కక్క_జయేలేదే, ఇట్టి 
నీతిలో నీవు నాకు హారమా యిచ్చితివి ! అదిగో బట్రలాజంగట్టు నూలు తాడు. 

నిని చెచ్చి గట్టిగ నా గొంతున కురిపోయుము సీవును చీనును గూడ సుఖ 

వడంగఅము, 

జగ -వహారివారీ ! ఎంతమాట నాడికివి! నా (ప్రాణములను రక్షీంచిన దానవుకచా, 

అట్టి నీ గొంతున కురిపెట్టి సీ (ప్రాణములు తీయనా * సీవట్లు కోరందగునా + 
ఆమాటలసలక నా హా 'మెంతకొట్టుకొనినదో నీ చిటులసదువా * నీవ నా 
యందు దయగలదానవ్రకావున నాయంతేరంగమును చెలిబుచ్చు చున్నాను, నీవు 

చ ఏక్ ర్లైళ్య్తికగ నేశును వినియున్భాను. అది సత్యమో 
యసక్యమో. సత్యమే మైనను ని వారని భగవంతుడే క్షమించి మంచిమార్గము 
లోనికి 'చెచ్చుంగాక ! |. ఎట్టులె లెను నిచ్చట నుండుట మాకు గన్చముగనున్న ది, 
అందుచే( గొఅంది దినములలో మలియొక్ర శాచోటి!ిం బోవుదుము, నీ విచ్చట 

నున్నయొడఅ నిన్ను మా సవతి తల్లిగారు శిక్షింతు రని ఇెప్పితివి కావున 

అలీ... సా మాన్య శిక్షతో నామె సంతుషిప డునా * కొజతను జేయించునో...._ ఉప్ఫుపాత 

జను వేయించునో. అయ్యయ్యా ! జగద్దెనా! (ప్రాణము అరచేతిలో నుంచు 
కొని యున్నానుగదా |! 

జగ... అందుచేతనే ఇెప్పుచున్నాను. నీవు మజియొకచోటకిం బోయి నీవృత్తి చేనీ 
కానుటకుయాడ నిష్టపడ ననివెప్పితివి శావ్రున.._ 

అలి....నా (బదుకు మండిపోను! ఇంకను సలవృ త్తియా “నే నంతనీచురాలనా ! 
సగ్ఫుసద్దుణసంపన్నుండగు జగద్దేవుని (దికరణశుద్ధినం (చేమించిన చేను.కలం 
జారిప్రూఅగా గ ధో కట్టుకొని; జూల నై కం దొడిగికొస్కి మొగమున బూడిచె 

రాచికిొని, జాటుకొప్పుతో, నోట్రివిడెముతో, (జేలు పె పంటతో. దలుఫుభొటున 

నిలువంబడి సంతపందలను జూచి దోబుచ్చులాడుధునా 1 థూ! నాల్గుగోడల 
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నడుమను బస్తుపడి చావైనైనం జచ్చెదను గాని... దొనీ దాని *్రేమి * యనురాగ 
మేమి యని "వెల్టిమండకొడకులు పరివాసీంతురుగాక ! చాసిమూ(త మాండుది 
కాదా! దానిక మ్మాశ్రమ హృదయము లేడా కడుపు గడవక యెన్ని 
కక్కు అంతులు పడినను దానికీయపాడ శాశ్వత మైన యనురాగ మొక్క_నియం'జే 
త నా నుహోపాపమున నీయందు నా బుడి వీరముగొ లగ్న మెనది. 

ోఈాపాదపీ శరాదపిీ” త క్ష ్టమగల ముండను గావున (బహ్మ చర్య వత మునకు 
శపసమునర్చి తీని. ఇంతకును 

జగ __ఇంకం జెప్పనక్కుఅతేదు. నాకు ss ఇక్కడ నుండుటకు వీలులేని 
హీశతువునను గులవృ త్తి వదలుకొనిన హేతువుచేతను నీవు నా భాగ్యయొద్ద 
మండుము, మేము నిన్ను నను స్తగౌంవముఅతో గని పెట్టుదుము, కయన్ 

యంగీ కరింపుము 

లలి__.(ముక్కు.పైల జేయి వై చుకొని ఎంతమాట నాడితివి! ని కాళ్ళవెయిడీ మొక్కి. 
నందులకు నీవింత సాభాగ్యమును గలిషించికిని ఇంక నీభార్య కా ళ్ళకుంయాడ 

(మొక్కీంపవలయు నని సీకు బుద్దిపుటినడా 1 నన్ను ముక్కల కీంద6 గోయు 

టకే సంకల్పించుకొని యుంటీ వా? నా యెడల. (బేమముళేదు నశేకదా మొందు 

మిక్కిలి కోవముకూడ నున్నదా 4 

జగఎ-ఆ6 అం! నా హృదయ మెజు(గకుండ మాటలాడుచున్నాను, 

లలి.సీ హృదయమును నీ జీమాత్ర మెజు6గదువ్రూ చెప్పెదరు వినుము. నీ వొకకాం 
తను వలచితివి. తఅనున్కలుగ వఅచితివి దాని పొదము ల_పే6 బడి యాచించి 

తివి అది నిన్ను6 దల దన్ని పొమ్మన్నదది. నీకు దానిపై సె రోచుముకట్టునా (i 

నీన్చ చానిని సాధించి పట్టి పొలాగ్బవలయుోను పట్లు నీ; హృదయమున" గనీగ 
వలె నాటి ముండునా ? ఆంతే కాని యామె యిర్టిలా*ి నంటకుండలు గడుగు 

చుండు సేవక వృత్తి నంగ్లీ కరింతు షా ! నీవ్బాడయను నడుగుము అద యేనుని 

శప్పునో విను. దాని (పత్యుత్తగ మీదో నీ మొగముమోదం గవంబడుచుసే 
యాన్నృది, నీకు చగనిది నాకెట్లు తగుననుకొంటివి  *శేశు నీ వంటిదానను 
శానా శీ నాకు నీవలెనే నీగ్గబిడియ ములు శేవా + ఈ కాలపు గాంతలు పురు 

షులకం టే నెక్కువ పౌరుషలక్షణములు కలవారని యొజుయవా 1 ఒక్క_సం 
గతి యాలోచింపుము. చితౌంగి యేమి చేసినది * నీవు నన్నిన్నివిసముల నిరా 

కరించినందులకు చేను (గోథ మే పహీంచిన యొడల మాయమ్మ గారిని | బోత్సహించి 

యరనిముసములో నిన్నురితీయింపలలనే ! ఇంత యవకూసము నుతియొకతే 
సహీంచునా ! పరమపవి[త్రమెైన యనురాగముకలదానను గాప్రురనే సహీయించి 

తిని, చచ్చి పడియుంటిని. 1 అందుకు సంతోషించి యూరకుండక నిభార్యవీంపు 

గోకు మందువా 4 

జగంనీ వేమివెప్పీన నశేకాని నీ వీక్ళడనే యుండి నా మూలనభున జచ్చుటక శే 
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నంగ్లీకరింవను. అటులైన మేనుకూడ నిక్క_డనే యుందుము. నా (ప్రాణము 
పోయిన తరునాతం గాని నీకు బొధ కలుగంగూడదు. 

అలి. నిజముగా నీ కంశదయ యున్నదా ! ధన్యురాలను. నీ వెళ్ళుడ నున్నను నీ 
కఖిమానముండీనల జాలును. 

జగ. నీకుం జూలునుగాని మాకు జూఅదుం న్వు మాతోడనే యుండవలయును. 

అలి..సకే ఆలాసననే చూచుకొనవచ్చును. 

జగ._.అలితా ' సంతోషమే కాని యీ హోరమును దీనీకొనుము. 

అలి_.శీనీకాందును గాని యిది ధరించుటకు వీలులేదు కదా! ఇది ధరించినయెడల నీకును 

నాకును సంబంధమున్న దన్న ప్రతీతి నుటింత ,పబలమగును గాదా! శెండుమా డు 

దినములలో వెడలిపోనై యున్నాముక డొ ! ఇంతలో నీగవ్వ మఠింత యొక్కువ 

యగుట యొందులఅకు + 

జగఇస్వడు ధరింపకుండం బె స్రేగో చొాంచికొనుము, 

అలిసరే. ఇమ్ము ఇని నీదనినూత మెవరికిం దెలియునుః ఇస వై నయొడల ధరింప నే 

ధరింతును, (నిమ్ముళ ముగా ఒగద్దేశా ! ఇదివజు కమ్మ గారు క్రీ) ందికీ దిషినారు 

కారు చూచితివా + ఏదో దుష్టతింత్రి మాలోచించుచున్నదని నాకు భయము'గా 
నున్నది, నన్నిక్క_డ నీతో మొటలాడుమని యాక్ఞాపించినది మనసం ఛాసణ 
మును భెలిసీకొనుటకు గోడచాటున నెవ్వర్నైన నుంచినదేమోయని సందేవా 
ముగా నున్నది, నేను దనయెడలంజేసిన (దోవామును గనిపెట్టుట కీసంభాషణ 
మును బొసయించినజేమోాయని నాకు భయముగా నున్నది ఏమీయనుకోనుటకు 
వీలు లేఫండ నున్నది మో త్తముమిందల (బాణము అరచేతిలో బెట్టుకొని 

యున్నాను, పీచాటునుండి యెపుడు తల? గొట్టిచంప్రనో, నీవు నాకు వృభగ 

నీహార మిచ్చితివికాని ప్రాణరక్షణసాధన మేదైన నిచ్చియుండునెడల బాగుగా 
నుండునునుమా ! ఈ రండుమూండుదినము లెట్లుగడ షెదవోయి. భగవంతుడా 

రక్షీ ౦ఫుము. 

జగ=.నీకు భయముగా నున్నది కావున నా బౌకిచ్చదను, ఇది ెంటభాటున భద్ర 

పజచుకొనవచ్చును= 

అలి... అయ్యా 1 నీకో ! నీకుమాగ్రము శాంతియున్న చా + ఎప్పటి కేమిమాడునో. 

జగ... ఇంటీయొద్ద జాకులంలేవా + ఇంటీకిబోవులోవల నాకేమికీడురా౫లదు 4 

లలి.....ఆటుఅనుటకు వీలులేదు అమ్మగారి క్రోధ మట్టిది. 

జగచుటమియు భయములేదు, ఇదుగో చాకు తీసీకొానుము 

లలి... (తీసికోని) ముహ్మాప్రసొదము. ఇదిగో నీపేరు దీనిపై నున్నటే, కన్నుల కద్దుకొం 
దును, (ఆట్లుచేయును,) 

జగఅమ్మ గారింకారారేమో. 
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లి. నరిసరి, రాకపోవుటకూడానా * చూడు జగద్దేళవా ! అమ్మగారు శెండుడిన 

ములనుండి మటియొకచి(త్రము నడిపించుచున్నారుసుమా | 

గ ఏదది 1 

లి. రణధవళునికిం బౌరుషము రాచఠీవి వ్యదహారదశ్షతయు నేర్పంగలందులకు నన్ను 

పొధ్యాయురాలినిగా నియమించినారు. ఆతనినింజూడ నాకు మిగుల రోంతయగు 

చున్నది ఇదివజకు మూండుపాఠము లై నవి, చూడు ఆకనికి (వ్ర్రీవాంఛ 
యున్నట్లు లేదేమి ! అశ్రండు వట్టిదచ్చు--- 

సగ అం ఆల అతని నేమియు ననవలదు. ఆకండు నాకు. _బాణతుల్యుండు. 

(రణధవళు (డు (పశేశించును ) 

దగ తేమ్ము ణా వచ్చితివా ! సంతోషము. నుఖముగనున్నావా (; 

రణ. హీ హీ హీ కుశల యిక్కడికి గెంటివె చినది. 

లలి... బుడి హీను (డా ! సమయ మెటు గకండ “వచ్చితి చేల బావుము (తనలో అమ్మ 
గారిసెఅవు!వకారము బాకీతని మెడ్నపక్కొను భ[ద్రముగం జేర్చెదను 
(చోక్కాకు మెడకు నడుమ నిమ్మళమ.గ చాకుపెట్టును.) (పొటీపోవును.) 

రణ. బాబయ్యా ! చచ్చితిని చచ్చితిని ((కిందంబడును.) 
జగ (తెల్లబోయి) ఆ. ఆ (అని రణధవళుని సమిపించును.) 

కుళ = (పరుగున వచ్చి) అమ్మా! రా!భ ర్లృడా౭కుని జగ ద్దేవుండు చంపినా 6డమ్మా, 

పార్వ---((ప జేశించి) అయ్యయ్యో ! నాకండీ ! నాకం డీ [2 

కుళ.....(ఆమె కాళ్ళపై బక్ అమ్మా! అదిగో నీసవతికొడుకు, 

పార్వ---అయ్యోో ! నా తండ్రీ ! 

జగ__అమ్మా 1 తొందరలేదు, ఆతని శేమియు భయముశేదు. ఆకనికిం బోటు తగుల 
శ్రదు. బాకు తీనీవై శౌదను. 

పొర్వ---దుర్మార్లుండా ! ఇంకను దమ్ముండు చావ లేదు కానన నటియొకసారి పొడి 

చెద ననచున్నావా శ ఎవరక్కడ ? 

( నేపథ్యమున) చిత్తము. 

పార్వ---ద్వారరత్షకభటులారా ' మిరు వెంటనే లోనికి వచ్చి జగబ్దేను9 బట్టుకొని 
మహారాజుగారిసెలవై సదని కారాగ్భవోధిపతి యధీనమున నుంఫుండు, కుశలా! 

చిరంజీవి బిడ్లను బట్టుకొనుము. రువ రాజుగారితో జెజ్బదము. రాం (పార్వతి 
కళల, రణభవళుండు నిష) మింతురు. 

జగ (వికటముగ నవ్వి హా! పరమేళ్వరుండా ! ఎంత చిత్రచర్య ఆ వాండవోయి 

(డ్వారరక్షకులు వచ్చి జగజ్చేవురి బట్టుకొని తీసికానిపోవును ఈల) 



(శ్రీరామా, 

తుని 
అంబాలా గ్ర వలు 

దితీయాంకము. 

(పజేశను __ మవర్రాక యంతఃస్రగము.* 

ప్రవేశ ము -_ ఉదయాదిత్యమహారాజు, పార్వతి. 
ఉద. (పొణకాంతా | అక (డెక్కడకుం బోవును + అందువలన నాళనిక్లీ( గారాబం 

ఓమ. శేకుండం శేసితిని, ఎప్పుడవసరమైన నప్వుజేయున్నది తొందరపడక 
యా లో చింకమ్సు, 

పార్ట. ఇంక దొందరయక్క.ఆలేదా $ ఇంకను దొ ందగయక్క_ అలేదా 4 చేను 
డ్ డరపడుచుంటిననియే  నీకిగపడుచున్న్యడా * నాకొడుకును నీగాడుకు 
బాకతో (6 బొడిచినవ్వడ కూడ నీక్రింశ్రశాంతియా ? ఇంత నెమ్ముదియా $ ఇంత 
యోరిమియా ? 

ఉద..నాకొడుకేమి? నీకొడుశేమి ! ఇదలం నాకొడుకులేకద. ఇదటు నా కోక్కటిీ 
యేకద | స్ట ( 

పార్వ---ఇద్దజు నీ కొక్కటియేనా + ఆ పెద్దన్ము యన్నివిధము ల 'చెద్దమ్మయగుట 
చేతనే కదా నన్న గట్టుకొంటివి ! చిన్న యిల్డాఅనని మురిపముల యిల్లాలనని 
మురినీమురిసిపోయితి వే నాకాడుకే నీక (బాణ్యవద మని పదేపదే బాసచేనీ8ి వే, 
వెనుకటిచద వు ళిప్పుడు "నెమరున శేలరావు ? అవయస్సుతోడ నే యాయవసర 
ముఠలతోడనే యాయాలాపము లన్నియు నంతరించినవా + ఆపాగానము లన్ని యు 
వల్లకాడే నవా! ఇప్పుడు నామొగము చూడవలనీనయావళ్యకతలు నీకు జల్లా టీ 
నవీకావున( బరనుళాంతుండవై మహః వేదాంతివై యిద్దటు నాకొక్కటియే 
యని ద్వంద్వళూన్యళ్వము నవలంభించితివా ? మోందుమిక్కిలి యీ జేచాంత 
మును నాకు బోధించుచుంటివా ? ఇద్దటు నొక్క టియే + పొడిచినవాండు 
ఫొడువంబిడినవాండు నొక్కటియే ? ఆటు లైన శిక్షా శా న్ర్రయు తెందులకు ? 
న్య్థాయసథే లెందులకు ? నీ వెందలకు | పాసఫుణ్యము లెందులకు? భగచభంతు 
'డెందులకు * 

ఉద... లేవీ ! "నే నన్నమాటరయేమి ? నీవు ఇప్పీన (పళ్యుత్తర మేమి?! ఫ్యుతత్వము 
సమానమంటిని'గాని పేమ సమానమని ఇెప్పీతినా ! నేను జెప్పిన జీదో 'ఛెలినీ 
నానముండ = 



ది తీయాంకము లే 

పొర్వ---(పేకు సమానము కాదని నే నెటుగనా * చానవకికొడుకునంచే నీకం (చేను 
యవయని చే నెజబుందును ఆతండు విద్యావంతు6 డని రాజకార్యవిళారదు. 
డని బుద్ధిమంతుండని, మోందుమిక్కిలి యాళక్యేస్టకుం గొడుకని నీకాతని 
యం చేయనురాగము హెచ్చు, నీముగము శె చెప్పుచున్స్_ది నీప్రవ ర్తినము జెప్పు 
చున్నది, 

డద...నొ (ప్రవ ర్హనము చెప్పుటకు నేనిప్పు డేమిచేనీతిని ? 
పాఠ్య. ఏమియు నిదివజకు. జేయలేదనియే నే చేడ్నుశేడ్సు లెలిసినడా! 

అయ్యయ్యో |! నోరుళేనివా(డే __ వెల్లీవా (జే _ పనివాయజే_ తల్లి తం(డి కల 
వాండుకాని దిక్కుమాలినవాండు కోరిజీ_అందులో మహారాజా 'కొడుకేనిర్లో 
షు చేస మపని,తుంజే_అట్టివానిని__ ఒడలు వొగర్ముగమ్మ--గనులు మందికి 

వచ్చినపడుచువాండు ముండయె౭మో (ద అరికెళ్సు వె వెచుకొనుచు నా యంతేఃపురము 

లోనికి వచ్చి చాకుతీనికాని పొడుచునా 1 నుతీయొక రాజై నయెడల మజియొక 
న్యాయాధి కారి మైనయెొడల నీసరి 'కానరఘాతుకుని తేల న జీశించియుండు నే 

నీ వాతని నేమిచేయ(౫లిగితివి 1 విరఃఖండనశిక్ష విధింపక యింక "నేలఅయుపేక్ష 
చేసెదవు * నీసెలవైన దని చెప్పీ కారాగ్భహోధిఫతి కు తరువు లిచ్చెదను, నీ 
నూరకుండుము, 

ఉద... అయ్యయో ! విచారణ చేయకుండనే శిక్షయా ? రాజ్యవినాకకమెనపని కాదా! 

పార్వ---విచారణయొందులకు ఆతడు పొడుచుచుండంగా అలిక చూచెను. కళల 
చూఇిను, బాకింక మెడ(పక్కనుండగా శేనుజూచితిని, శీరుకొనిపోవుటబేత 
"నెశ్తురువచ్చినది బాకుతీసీ మతీయొకసారి పొడిఇదనని యాకండు నాతోడనే 
య నెను, ఇంతకం పె నేమి నిదర్శనములు కావలయును ! విచారణవలదు ఏమి 
యునలదు. వెంటనే శిక్ష విధింపుము ఇట్టి పెద్దవ్యవహారవు. లలో నాఅస్య 
మొనర్చిన, కొలది నపతిష్ట “హచ్చగును పస్పునలీగినప్పుడు తళుకునునునం కిలో 

శిక్ష విధించినలాని (పజిలకు భయమ.ండదు ఆడిగాక సందేహమున్న ప్పుడు 
విచారణకాని బట్టబయలై న యంశమునకు విబారణయెందులకు 1 నూర్యు (డు 

న్నట్లు న్లీ ని” పజచుకు6 దర, (శాద్రుమేల ? కావున సందేహింపక యాతని కేల 
నణుకుట కు pre 

ఉద...ఠల నతి కింప్రుమని యిదివజకు శెండుపర్యాయమాలు చెప్పియుంట్రివి* ఆతండు 
వాత్యబేయకుండ నే యాతనికి శిరక రృనశిక్ష విధించుట తగునా! 

పార్వ-...నాకొడు కింకను (బది! యమున్నాండం నీవిట్లు (తొక్కులాడుచున్నావా !? 

ఉద..హరినారీ, అంత కరినోక్తు లేల 1 

పొ_కరినోకృలంకాక నానోటనుండి యిప్పుడు శృం గారవాక్యముఖః వచ్చునను 
క్రొంటివా ? రలవెండుకవానీ తప్పినదికాని చేను నా కొడుకుతో గూడం 
జితిమోంద నుండవఖనీనదే, తలలో భూకంప మొదవ గుండెలలో నష్ప్టపర్వ 



ఉం ౪ ఉచ లో 

తము పగుల హాహా కాగమిడుచున్న "నేను నీతో సరససల్లాపములాడుటకు వచ్చితి 
ననుకొంటివా ? కొడుకు మేడమో దం బొడిచిననవతికొడుకు తేం్మడిని గ 

లించుకిొనివచ్చితిననుకొంటివా శ కరినో/క్తులని విభారించుచుంటి చేమి శ నా 
నునస్ఫులో ఫిరంగిషండు తగిలినప్పుడు ను గట్టిగ మాటలాడంగూడదడా 1 

చేనుగావున నింకటితో నాంగి యుంటిని గాని నాకొడుకువలన నాసవతికాడుకు 
నశే యీ'బెబ్బతగుఅనీ ! ఆరాకానీ యీసరికి నిన్ను నన్ను. గట్టలోట్లి సమా 
(ద్రములో6 చొజ్లవెచియుండడా 1 నే నట్రిసాహసమున కసమర్థను. అందుజే 

నిన్ను యాచించుచున్నాను కావున నాతని కరికిక్ష యే తెచ్చకుండవిధింప 

వలయును, అతడు నాకొడుకుమృతిని సంకల్చించుకొనియున్నా (డు ఆతని 

సంకల్స మాతనిశే కగులవలయును. ఆకండు (బడికీ యెక్కు_డనుండినను సాపు 

తునిజంపక మానడు హాక్యవేనినవానిశే కాని చంప(గూడదను ధర్మ శాస్ర 

మెనండుచేసీనది $ మన కాచట్టముతో బనిలేదు. మన క్రిస్ట మైనవారికి( బెట్టు 
ఛోొందును ఇష్టముకానివారిని జంప్రుదుము. అయినను నిన్నడుగువా( డెవ్వడు 

సీవెవ్యరికీ బాధ్యుడవు. సర్వాధికారమువృ ప్పుడు  చకచకలాడుచుం. జప్వునం 
జంపక, సంజేహీంచుదుండుటకంకు వ[వ్రయోజకర యున్నదా ఆశ క్తి 

యాన్స చొ ? విచారణ యక్క_ఆలేదు ఏమియు నక్కజలేదుః 

ఊద-_...ఆశం డేమివెష్పుకొనునో రవంఠ వినవలదా 1 
పార్వ-.. ఆక 6 'జేమిపవెప్పుకొనును క అంతఃపురములోనికిం దొను రాలేదని ఇెప్పునా! 

చాకు తనది కాదని ఇెప్పునా ! అదిగో చూడు, నీయొద్దనే యున్నది, తౌను 
బొడువలేదని ఇెష్పునా ? కౌను అలితమాందం బడుటకు యత్నింపలేదని ఇెప్పునా! 

తొను బొడుచుచుండగా లలిత కళల చూడలేదని ఇిచ్వనా ? పెద్దకే కేకలతో "నేను 
రాలేదని పెవ్పునా ? మజీయొకసారి పొడిచిదనని యనలేదని చెప్పునా? తన్న 
గారాగ్భహామున నుంఫుండని భటులకు నీనొజ్తాపింపలేదని ఇెప్పునా $ ఊరక నీకు 

సందేవామేకాని యాత: జేమనివెప్పును ? ఏీమనిశెప్పుట కవకాశమున్నది ! 
ఉద...అదే. అదే ఏమియు జెప్పకపోయిన సరియే, ఏమి ఇెప్పునో వినకుండ శిక్షిం 

చుట లోకము నహీంచునొ? 
పార్వ... అటే మీ"పెద్దలతిక్క.. అడే కొసవెల్తి. లోకమున కిందుతో నేమిసంబంధ 

మున్నదయ్యా 1 తంబిలసందేనాను.లు కాక పోయినయెడల లోకమున కిందుతో 
సంబంధము గంధలేళమైన నున్నదా । ఇది మన గృవాళృత్యములలోని 
వ్యవజోరమయ్యును. లోకమున కేమి ! లోకము నునశేమి పెట్టవలయునా పోయ 
వఅయునా ? మనభొాధ మనది వారిబొధ వారిది. ఆనడుము మీతల్లిగారు పోయి 
నప్పు 'డామె కుత్తర్యకియలు మీరు చేసిగారా లోకము చేసినదా ? రవంత 
యాలోచించుకోననక్క ఆలే దా ? (పత్యంశమునకు లోకయుసంగతి. చూచుకొన 
వలసీయే యున్నయెొడల నిం (బ్రదికినవారమే, లోకయునకేమి * మిమ్ము 
ముక్కాకుం బొమ్మనినారు. పొండు మోకు రాజ్యమెందుఅకు మాకీచ్చి వేయు 



ద్వితీయా౦క ము ర్తి 

మన్నారు. ఇచ్చి నెత్తిమీద మును(గువె చికిెని నడువుండు. లోకనుంట._ 

మొదలు తుద ప తో భావము శేనిమాట-ఇది యెక్కడ నేర్చు 
కొన్నారు $ చాలాచాలం* 

ఉద (ప్రజ లాతనియెడల ననురాగవూర్జులై యున్నారు. ఆరనిని విణారింపకుండ 

శిక్షించునెడల6 గొందశునం దిరుగంబడవచ్చును, 

పార్వ--- ఏడ్చీనారు. కేటబురుజాలకుం గట్రించి ఫిరంగలచేC గొట్టించెదను. పిల్లికి 

ండమనియు, "నెలుకకు దండమనియు ెంఠకాలము వ్యవహారము చేయంగల 
మయ్యా. జరిగినన్నా ళ్ళే యయ్యెను. పౌరుషముతో నిగ్గత్షస్థిముణాం శేనిన 
వ్యవహరమే వ్యవహారము కాని చైతుకు। జి శ్రీని, శెడ్డికి జి తమన్న వ్యవవోర 

మేమి వ్యవహారమయ్యా * (_ప్రజలబెదటింపు లిక్కుడ శేకూత్రము సాగవు. 
(పజలలో నున్న పరమతుచ్చస్వభావ మేదో ఇెప్పనా! (ప్రజలు బఇతిమాలినకాలంది 
బిజ్జబిగి యుదురు. ధర్మము చేసినకొలందియుం దిట్లుదూరు. చేతులు జోడించు 
కొనకాలండి "నెత్తి కెక్కుదురు, జడినీకకొలంది జెదత్రీంతురు. వంగిన కొఅందిం 
(దొష్కుదురు, వారి జెదటింపులకు వారి హుంకారములకు వొక్క.కే పరమ 

వాంస కీయ ఎదురుకొని boas చూడక పడ్డితోపుగ ను త్తరదశ్షీ కాల 
డ్రింద నొక్క_(కేటు వేసినయెడల నిశ నంతే, ఒకగ్లానిముస నుసుసరిశీయెవని 
నుట్రునకు వాండి తెల్లమొగము. ఎవనిమట్టునకునాంజే తోక ముడుపు ఏము 
న్నే! కాకులమాక-కోతుఅనుంద (ప్రజలకు అెదటిన రాజెన్నడు చాగుపడ 

“వేరండు కావునం(బజ లేనునకొందుోో యనియెంచి నీకొడుకు నిటకు బిలిపించి 
యేమియు సడుగవలదు. 

ఉద..అజ్బ ! ఆలాగే ఆకని నిట కిప్పుడు పిలిసెంపనులే. కాని కుళీలను లలితను బిలి 
పింపుము, 

పార్వ----వారుమ్మాత మందులకు ! వా శటింగిన జేదో జీను జెస్పితీనిగాదా ! వారును 

వలదు, 

ఈద. అలొగునం గాదు. (ప్రక్యంశమున. కడ్డుపెశైద జేల | నీసలవు (పకారము జగ 
జ్ఞీవ్రు నిష్వడేమియు నడుగనుగాచా 1 చొనుల నడుగుట కళ్యంతర మేమి! వీరు 
చెప్పున వైన వినకుండ నాతని నెట్లు శిక్షింపను శ 

పార్వ--- నామాటలకం లు శ. లెక్కు.వా? దాసులు 1 ే రేగాసి వట్టి తెలివి 
తక్కువ పెద్దమ్మలు + నాయొద్ద నే నోరు మొదలుస అేక (క్కి ళ్లు (మింసవారు 
మి యొద్ద మాటలాడంగలరా ? ఏరూట శౌప్పంబోయి యేమాట ఇప్పుదుతో + 

ఉఊద-_భ్రయము'చేం జెప్పిన పొరపాశేదో యబ్బుదిచేం జెప్పిన యసత్య మేదో మనము 
దులభముగా (౫హీంపగఅముకాదొ? స్ట్ 

పోర్వ---ఏీమో '! ఏమి కనిపట్ట[గఅమో వాశేమియు, దెలియదు. దొోనుఅను విజోరిం 

చుట మానివేయ గూడదా 4 ఈడదిననునం గుళలకు వంకులేదు, అలిళశేమో 



94, వీరమతిీ 

యాతోన్యము సరిళకేద(ట. 

ఉద... ఏమి లేకపోయినన, _బాణమున్నయెడలం గోటలోనికీ రావచ్చును గాదా 1 నేను 
బిలిపించెదను ఎవరక్కడ ! 

(ేపథ్యమున) మహాపభూ ! ఏమి సెలవు?! 

ఊద.కుకలశళు అలితను బిలిపింప్రుము, 

( సపథ్యమున) చిత్తము మసహో(ప్రభూూ ! 

పార్వ వారు వచ్చినతరువాత నేకు వారితో మాటలాడకుండ నీవు విచారింపందగదు 

ఉద ఏమిమాట లాదవలయును + 

పార్వ---ఏమున్నది ? రాజుగారిని జూచి బెదరవలదని సత్యము చెప్పుండని ఇెప్పెదనుః 

ఉద--సళికాని, దానికేమి. ఇప్పుడు నీయుపపాదన మిదియేకాదా * అలితకు జగ 
వునకు సంబంధము అది నిజమేశాచా శ 

పార్వ--- నేను జూచితినా యేమి ? నాకెట్లు తెలియును! 

ఉద.ఇచ్చటికి మనము రాకముందు నీవు వెప్పలేదా 1 

పార్వ---ఇెప్పలేదని యిష్వుడుమూ[త్ర ముందునా 1 

ఉఊద---ఇప్పుడు మాత్ర పే కాదు. వెనుకంగూడ వీవు చెప్పితిని శ ఎప్పుడా ! జగద్దేవు6 

డేషపత్నీ్యవతుం డని నే ననంగ్య నీవు నన్ను బుగ్దమోంద6 బొడిచి లలిత నడుగు 
మని యనళేదా ? 

పార్వ---కాదని యిప్పుడు మూత్ర మంటినా ? 

ఉదసేకే ! జగ దేవునకు లలితకు నంబంధమనియు, చానికొజణ కాతండు కోటలోనికీ 

వచ్చి సల్హాప మాడుచుండెనలియు నంతలో రణధవళు( డచ్చటికిం బోయె 

ననియు, తన రహస్యము వెల్లడి యయ్యుననిన కోపముచేతల గాంబోలు జగద్దే 
వుండు రణధవళుని బొడివె ననియు నీ యుపపొదివము ఇంతే కాదా శ 

పార్వ---నే నప్పుడు ఇెప్పివ దింతరెమే* నాశేమి మున స్ఫీమితేతయా, మన్నా! వారు 

వచ్చినపిమ్మట నేదోవారు నేను గూడంబలుకు కొన్నమిందట సినసలువజంప 

వచ్చును. వారెప్పుడైన నిట్టి ప్రారబ్ద మెజుంపదురా శ (త్యత్షముగాల గనం 
బడుచున్న యంళమున కెన్నిపొట్లు తెచ్చి పెట్టినావయ్యా ! ఎంతసూటికార్యమున 
కెన్ఫివంకలు తెచ్చి పెట్టితివయ్యా ! 

( నేపథ్యమున) మహారాజా ! లలిత వచ్చుచున్నది. 

పొర్వ-...(ఎదురుగం బోయి ఆప ) లలితా! అది యేల రాలేదు శ 

అలి... (ఆప) స్నానము చేయుచున్నది కాబోలు, నే నెఖులను. 

పొర్య (అప) ఇక్కడ మీకేదో శక్రూరము నీదముగా నున్నప్పుడు దాని మొగము 

స్నానమేమి శ తరువాత చేకముగా మృత్తికా స్నానములు కేయంగూడదు ! 
రాజుగా కేమో నిన్ను విభారింతుశట, ఏమి యెటుఒగుదువ్రుశ 



ner లా 4] దిగి తీయాం౦కము 

అలి... (అప) ఏమున్నదమ్మా * ఏదోమాయోపాూయముచేత జగచేవుని బావను సంగ 

హెంచి నాయొద్ద బెట్టుకొని యక్క_డ శేర్పాటు ననుసరించి వచ్చి; రణధవళు 
నికి దెబ్బ కసలకుండ నతీనియంగగ కలో మెడ్యపక నంగ యాబాకును బెట్టు 

మని మిసె సెలవ నదని నాతో గుశల చెప్పినది ఆపకారమే చేసీతిని ఆంతకంు 

"సేచేమియు నెబులను 

పాగ (అప) సరే! ఈమాటలు మహా రాజుగారికి చెలియవలనీవవి కావుగదా * 

అలి. (అప) ఆమ్మాత మెజునా! 

పార్వ. (అప) నీకును జగ బేవ్చనకును గంబర్భిమున్నదొ యని రాజుగారడుగ నేమని 
ఇ ప్పెపవు (; 

అలి... (అప) ఏమని ఇెప్పునుందురు శ 

పార్ట- (అప) నీకు నాతనికి సంబంధ మువ్నదనియే నేను జెప్పిగిని సుమా 4 

అలి...(అప) చేనునట్లుణెప్పెదను, అట్టు చెప్పకున్న యెనలం జిక్కున్నది, ఈ హార మాత 
డిచ్చినది మెడలో వై చుకొంటిని, ఇది జగ ద్దేవుసీదని రాజుగా ఆయు6గుదు 

ఆమో 1 అదిగాక రణధివకు నాతడు పొడుచుట కీ శృంగారసంబంధ మైన 
యసూయయే కాగణమని కేటకడః అనీయున్నది కదా, 

పాగ్వు---( అప) ఆఅంగులోలహాశ నొ చిక్కు కళండుచున్నది రణగ వళునితో నీకు 

సంబంధ మేమని నిన్ను లెంపె( గొట్టునేమో* ఆందుై నుజీ యేసంగతి కద 

లునో శీ ఎందులకై న మంచిది, ఈోహారమును కలో దాంచుకో (తనలో హా! 

మన న్ఫుకలగుండునొంది యున్నది, 

లలి.(ఆఫ) అయ్యయ్యా ! రాజుగారు నా మొగముకంకు హారమునే మందు చూచి 

నారు ఇప్పుడు దాంచుట యేలాగు! 

ఉద.బేవీ ! అలికతో నీవ మాటలాడుట వూ ర్తియెనడా 1 

పాశ్య--మాటఅ కేమున్నది ? అడీగిన్యవళ్న మేదో బాగుగా చెలినీకొని నిదానించి 
(వత్యు త్తర మిమ్మనియు, దొటుపొటు పడవఅదనియు( జెప్పుచుంటిని మహః 

రాజూ ! ఈమెను బుజ్జగించి నిమ్మళ ముగా బోధించి మణి యడుగుండు. 

ఉద---లలితా ! నీ కాముత్యాలహార మెచ్చటినుండి వచ్చినది 1 

పార్వ---అదినగో ! అ్యప్రశ్శృము మో శెందుఅకు * అడి దానీ. దాని తగులాటములు 
దాని సంపాదనలు మనఘేల శెలినీకోవలయును * ఇప మటింత చొగుగా న నున్న 

దండోయి ఎవ్వ6 డజెప్పుడే మేమి యిచ్చినాండో యొ యా సామి వారి'లెక్క.. 

నున కెందులకయ్యా * ఇవేమి యా స్థానపుచిన్థాలా, ఆవర్ణాలా 1 

ఉద... అబ్బ | దాని నడుగుచుండగా నీవు ప్పిన 'ందులకు 7 

పార్వ---నా దానీ నడుగుచున్నప్పుడు. నేను జెప్పక యూరకుందునా * ఇది నుటీంత 
చిత్రమశా నున్నదండోయి., 



లం విరవమత్ 

ఉద. జేవీ ! దయుయుంచి నీవు రవంత సేవ్రూరకుండుము. 

పార్వ... హారము నుగూర్చిన (పక్నమ్యాత మడుగవలదు. 
ఉఊద-_ఎందుఅకడిగి 9 ననంగా;.... అమౌ క్తికహోరము జగ ద్దేవునకు నేనిచ్చినది, దీని 

కెట్లు వచ్చినది ? లలితా ! డాని నిటుతేమ్ము చూశేదను. 

పార్ట. ఈయకే 

ఉద__లలితొ ! నీవు దానిని నాచేతి కీచ్చుటకు సండేకీంచుటవలన నది జగచ్చేవుడు6 
నీకిచ్చినట్లు స్పష్ణపడుచున్నదదిం నీకును జగద్దేవునకును సంబంధమున్న ది కాదా 4 

లలి (తల వంచ కొని నీగ్గు నటించును ) 

ఉద-(వినునతో) ఇది కోటలోనే సరసమారంభించిన దేమి ! 

పార్వ---అది యెంశవిశ్వాసవంతురాలో మా శెబు(పదురా 1 నున కోట తన సొంత 

కొాంపలాగున 6 జూచుకొని నాబొందియో యని (పాకులాడుచున్న జే అట్టి 
కృళలేజ్ఞురాలిని6 గాంచి నంతోషిం పక దానిని నిందింతుశేల * మంచి సరసము 

గానే యున్న డి చెండు 

ఉఊద...పరమపవి(త్రిమెన యంతీఃపురభౌగమునం దిది యీదుర్హయ 'మొనర్చినందులకు 

దీనిని ముందుగా శిశ్షింపవలసీయున్నది 

పార్వు---6 ! ఆ 'సీకాడుకు నాకొడుకునొంతు కోయ6 _బయర్నించిన తప్పుకంటు 

అలిత యేదో యెక్క_డనో చేసినతవ్వు నీకంటి కెక్కు.వగాం గనంబడుచున్న దా! 

అందుకు శిక్షకంటు విందుకు శిక్ష ముందుగా జరుగవఅనియున్న దా ? పాపము ! 

పాలు మాలకుండం బని చవేయుబొనినలు, వారికి. గోటయీ సమస్తమునకు నా ధారము 

కాదా!నరఘాతుక (కై, (భా తృఘాతుకుండై ;వంళవినాళకు6 డై దుష్టైధభూధము6 

డైన కొడుకు తఠ3ె వెంండుకనెనం గదల్బుటకు శ కిలేక కాళ్ళు పట్టుకొనుచు 

చింగ్నలి మెదుకులు దిని మనల సేవించుచు. గజకుమొఆకు లేని వట్టి జావకడీ 
దానీముండను సంహార మొనర్చుటకు సన్నద్దుండవె తివా 4 పొక్కు లేనిచోట 
బుండుపుట్టించి యేమో యున్నదో లేదో కొజ్జగింజను గుమ్మడికాయను జేసీ, 
దోమమిో6దికి దండయాత్ర బియలుచేలితివా ? వీరాధివీరుండవు ! నాదాసీ 

శిభార్డ రాలే యెనయెడల దానిని నేను శిక్షింపవల యును గాని మోళేల శిక్షింప 
వలయును ? మారు చొని నేమియు నన6ందగదు (అలితవంకC దిరిగ్గి) పొగరు 

భోతా ! నీగొంతుగోయం. (లలిత కాలిం దన్ని పో! యింటికి. బో! అంతః 

పురములో నాదుర్మార్లునితో నీకు మాటలెందులకు ! అప) డాబుకొజకుఓ 
దన్నితిని నుటీ యేమియు ననుక్రొనకుము కెంపు దుద్దులు శేపీశ్చాదను లే 

అలి అమ్మా ! నేను మాటలాడలేదు. ఎగిరి యెగిరి వచ్చి యాతలడే నన్ను బలాత్క 
రించినా డు. 

పొర్వ---ఆమాట ముదటనే యేడువలేకపోయినావా ? నాధా! చూొచితీశా ఏమీ 
వెప్పుచున్నదో 4 
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‘ 

ఉద... నీక ది రంభా రావణీయ వై నయెడల నాతనిహాగ మేల (గహీంచితివి ? 

పార్వ _మాటమి(ద మాట ఉఉ యు క్లిమి(ద యుక్తి అంతేకాని కష్టము సుఖము 

నంగతి సందర్భము, వీలు సాలు రొ రోబింపనక్క_ఆ లే దేమి ? 

లలి... మొదట బలాత్కారముమాట నిజము. కాని తరువాత నాకుంూడ నిష్ట 

వ య్యొనుః 

పార్వ--నీ మొగము నీమాకం నడునడు (అని (తోచివై చుదుచ్నది ) 

ఉఊద-___అటేమి” దానిని బంపివె చితి చేల ? 

పార్య... ఇంకను బరీక్షీంపవల నునా ? ఈ మ్మాత్రపుంబరీక్ష కే యదియెంశ తల శ్రీందయి 
నదో * కవంకసేపు బలాతౌ_ర మనినడి రవంతేనే పిష్షమలినది నేమ దగ్గజి 

నుంటిని గావున నీమా తపు వ్యత్యాసమతో నె నెర సిఫుచ్చినది కాని లేసి 
యెడల రణభవళుని నేనో కుకలయో పొడిచి నారని కూడి జెప్ప్వును. ఆంతే 

మొ శత్రపువ్య క్లీగల పెద్దమ్మ. సశ్కే యిం దీనిని మించిన మృగస్వయాపమాకుశల! 

బలిబొమ్ములాగునం బె ఛేః ee ౫న(జడుటయే కాని వట్టి నడిమి వెలితి 

ముండ "నేను గావున నొడ్డుపెట్టుకొని దినములు వొరలించుదున్నాను, 

ఉద... ఇ6ంక6 గుకఖను బరీక్షీింపనక్క_అలేదా | 

పార్వ... ఎవ్వ తను గూడ నక్కఅలేదు, దీనిలో బరమూగ్గ చింక్క.టియే యున్నది 

అది సాశ్ష్యనములవలనను, జట్టమ. అనలనను నిర్ణయింప(దగినది'కాదు అది నీకు6 

చెలియును శారు. చెలియుసు. లోకమునకంతకును చెలియును. బుజువు 

మౌ(తముకాదు, తనకిొడుకును దనకోండలిని దన్ను. గోటలో నేదో మాల 
నొక చిన్నకుటీరమునం బడవె చి నే నిక్కడ మహాంతఃపురములో మహెశ్వగ్య 
ముతో మగనిని వశపరచుకొని చావీగణముతోం గులుకుచుం గులుకుచుందూంప 
టుయ్యఅలో నూంగియూంగి యెగిరియెగిరి చుక్కలను దన్నుచున్న్నా నని 

నాసవతి కన్నులలో నిప్పులు పోనీకొనుటచే నామె యింత చేయించినది "నే 

నిక్కడం (గ్రుల్లి[కుల్ళి యేడ్చుచున్నాననుపంగతి యా మెకు6 చెలియదు. నాకొడు 
కను 

ఉద... నీమాట కడ్డమువచ్చితిని, నీవు ఇవ్వునదేదియో (గ్రహీంచితిని. కాని నే నొక్క 

మాట జెప్పుదున్నాను, గోపపడవుగవ! 

పార్వ---కానిండు, 

ఉద..నేను నీకు సర్వదా విధేయుండను. నీయఖ్మిపాయ మే నాకు కొసనము, మన 

'చెంంటరిగా నున్నప్పుడు నీవు నన్నెంత దూషించినను, నేను జేతులు జోడించు 

వొనియే యున్నాను, ఇంతకు ముందు నీవు దానీయెదుట నన్నడ్డ మైన చీవాట్లు 
"పెట్టినావు, నామన స్సునకు6 గష్టముగా నున్నను సహించినాను, చె వాళేమను 

కఫొందురో ! 



లి క్రమతి 

పారర్ఫ--. నాస స్వతంత్రతగనుక నాకు స Wy Se నాయిస్టము 

వచ్చిన ట్లనుక్రొందాను. అజ్ఞ మ. చె చాళేమైన ననుకొనిన యెడల 
మూా౭తమొయద 6 గొశ్రైదను. నోరు (క్రొవ్వక పోయిన నయొడఅం బె వారనుకొనుట 

యెందులకు? 

అద్ నీయిన్ష మెటులో యటులే తరువాత చేమిచెష్పుదువు! 

పార్వ---ఏమున్న ది? నాసవరి తనకోద కనక న. బాకిద్చి కోటలోనికీ బంపి 

నిది. ఆతడు నాకొడుకును బొడిచినాండు సడుమ నాతండు లలితను జూవెనో 

లేదా లెలియదు. చూచిననుజూడకున్న ను మనవ్యవవోరమునక ది సంబింధములేదు. 

ఉద... జ దేవుల పొడి చెనని నీనమ్ముకనూ | 
పార్వ చేను బొడీచితినా యేమి $ 

ఉద. జగ దేవ్రండే పొడి దినయెనల రణధివళుండు కాండుగడా రా తృనులడైనం [బతు 

కనా?! Bie 'డెంతబలాఢ్యుండు |! ఎం కత్తి గరిడీ శేర్చినవాండు ! ఎంత 

నూటీయైన (జేటుగలవాండు ఆదిగాక మెడపటై యొ త్రిగించి నిమ్మళముగా 

భద్రముగా బాకు లోనికిం జేగ్పంిడినట్లున్న ౬ కాని పోటులక్షణము అచ్చట 

నమన నున్నవా |! ఇంతేకును మెడమింద పోశేమి ? కండు అక్కల నడుమను 
క్షీ బొనివోవుటయేమి | అశ్చర్యముగ లేదా! 

rr న నీయళి ప్రాయ మేమి + 

ఉఊద--నా కేమియు చెలియ..కుండ... నున ది. 

పార్వ---శావున చేనొక్క_మాట ెప్పుచున్నాను విను, నీకు నామాటయందు విశ్వాస 
ములేదు. నేనింతకాలము నీకూడిగము చేనీనను నీకు నాయందునమ్ముకము కలుగ 

లేదు ఎన్నిసంవత్సరము లెడంబట్లినను మగవానికి. బెద్దభార్యయందుం (లేమ 

పోదు. శెండవభార్య యందల్మిపేమ పొలపొంగువలె బున్సుననెగనీ వెంటనే 
ఛల్దాటీపోవుకు. ద్వితీయభార్యనుఖములో భౌతికపుగత్తరయేకాని పారమార్థిక 
గంధములేదు భణ్గనమండినను నిది తొటాకుమంట మినుకు మనునప్పటికి నది 
చక్క_నిచుక్క_. శండవ భార్యయొన్ని సేవలొనర్చినను బెద్దభార్యయే మంచి 
దోయి యనియేడువని రెండవ "పెండ్ధివాండిదినజకు లేడు, ఇంకముం దుండం. 

బోండు. నుగవాని కది ఫుసైను బుట్టినబుద్ది, ఈసంగతి నాకిష్పటీ కనుభవము 

లోనికి వచ్చినది అందజకం టి నే నధికురాల నని యాసపడితిని గాని నా గొంతు 

చల్లనిక త్తితోం గోనీ నన్ను దిక్కునూలినదానినలె.. బెంటపెం బారవై చినావు, 
ఇంకం జూలు! నువోరొజూ! నీకు నాకు నింతవరక్తే పాలును. నీవు నాసవతి 

తోడనే నుఖముగనుండుము* నమస్కారము, నేను బోవుదును, 

ఊద--(పట్టుకొని నీసవతియందు నాకను రాగములేదులేదు, బగవంతునిచెంగము చూచి 
చెప్పుచున్నాను, ఆమెను బూ ర్రిగా వదలుకొని యొన్నిసంవళ్స్ళరములో యైనది, 
జగ ద్లేవునవియందు6 సూడ నాకుకేదు లేదు. నీవు నా పెం గోపించిన యెడల 
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చేశేమి కావలనీయున్నది! నీవెక్కడకుం జోయొదవు * నిన్ను సర్వదా యను 
సరించీ యాండుటకప్ప నాకు ౫ గవ్య మేమున్నది | సీవెక్కు డకు6 బోయెుదవో 

నన్నుంగూడ నక్కు_డకే తీసికొని పొమ్ము, 

పార్య---సెబాస్ పాణనాథా ! ఇంతకాలమునకు దయగట్ణీన మాటనాడితివి, ఇదిగో 
నీకాళ్ళ నెం బశచున్నాను. sea మాలింపుము, “శేనొక్కు_కొడకును 

బెట్టుకొని (బతుకుచున్నానుం పొండైన వెట్టినాండుం ఏ వెల్ట్వాయడై డెనను వాడు 

(బదికి బాాసగా నుండుటకంటె వ నోళ్ళ ళేదు a సే రాజ్య వేల 

వలయునని చేనేడ్ను చుండుటశేదు, వానిచేతిమోందుగా నాపముటము వెడలిపోవల 

నని నేను _వెంక్కుకొనుచున్నాను. కొని యట్లు జరుగనేరదని గుండెలు 

కొట్టుకొని యేడ్సుచున్నాను. 

ఉద... ఏల + 

పార్వ... వీలఅయందు చేల ! నాసవతి నాకొడుకును (బదుకనీయదు మహా(ప్రభూ ! జగ 

దేవు. చాకనిని దనపొట్లం బెటుకొనుట నిశ్చయము. నిశ్నయము- నాకీముష్పు 
కాకుండ నన్నావలీకి 6 బిల్లవానితో బోనిమ్ము, ఏప'ల్లెటూరనో ౫ సకాయ గనరు 

తోనో పొట్టపోసీకొని వాండు[బదుకును, వానికీ సింహ సనమక్క్కారలేదు, నాకు 

రాజ్జిత్వముక్క_రలేదు. రాజ్యములేనివారు చచ్చిపోవుదున్నారా ! ప్రాణమున్న ల 

జాలుకు. నే నెక్క_డికిం బోయిన నాతో నీవుకూడ వచ్చెద నని చల్లనిమాట 
లాడితివి అందులకే మహానందమయ్యును కాని నీవిక్కడ "నే యుండుము “నాతో 

రానలదడు. నీవు నాకుం (బభుండవు నిన్ను భగవంతునివలె నే నింతవరకు నారా 

ధించితిని, ఇంక నీకును నాకును బుణనంబంధము తీరిపోయినది నీకును (బిభుం 

డైన పరమేళ్వరుందే నాకింక కరణ్యుండు. కాపాయాంబరధారినై శేషకాఅము 
గడపెదను నాకు6 (బవంచసువము అన్న మొదటనుండయు కోంత నీవు నన్ను6 
గట్టుకొనుటచే నిత౬ దపష్పదుగదాయని యింతకాఅము సంసారమున నుండవలనీ 
వచ్చినది. నీకో లోపమ. లేదు. ఇంకొక భాగయు నింకొక కొడుకు నున్నారు. 

జయా పరమేశ్వరా యని నేను బోయెదను కోట్టవాని నిక్కాడకుం బం పెదను 

కడపటిసారి సీవాతని నాశీర్వదించి పంపుము. నన్ను వదలుముః (పోంబోవును ) 
ఉద... ని వేల పోవలయును, వారే పోవుదురులే 

పార్వ---జరుగరానిమాట లేల ఇెప్పెదవు ! జరుపళీనినూట లేలయాడెదవ్ర | వారు 

పోరు, 

ఉద._జరుపళే కపోవుటగూడనా ? అందులో సీనెలవై నప్పు డి(క నడ్డున్నడా 1 

పొర్వ---నాసెలవనకుము* నీయిసష్టము. 

ఉద... పోనీ ' నాయిస్ట్రమే. వారిని రేపే సంపెదను, 

gos శ ప. శేఫులోపలం బద నాల్దుమార్చులు జరుగును ఎందులకు వచ్చిన 

మాట 



ఓ వీరమతి 

ఉద-_ఇదిగో ! ఈఖద్దముతోం (బ్రమాణము చేయుచున్నాను-శేపే.- 
పార్వ=సశ్వ్కే నేను నాపీల్లవా డును నుఖపడుదుము. అదిగాక వారు పోవుట నీకు 

గూడ మంచిజే పశువు వరిచేనిలళోం బడుటకెంత య్మాతపడున్నో నీసీంహానన 

మెక్కుటకు జగద్దేవుం డంతయాత్ర పడుచున్నాండు నాసవతి (పోత్సాహామున 

వాతండు నిన్ను? జంఫునేమో యని నాకు భయమున్నదికాని అేకపోలేదుం 

పోనిండు. ఇకం గొంకకాలవైన నె దవకనమున( గాలత్నేపము.. చేసెదను 
ఈలోపలే శేవడలిపోవు నెడల నుతీంత యదృష్టవంతు రాలను. ఇంక నేను 

బోవ్రదును. సాయంసనుయ "మైనది, లక్షీ వూజకేళ యు యెొనదడి, (పోవును ) 

ఉద... రెండవెపెండ్డిచేసికెను నిర్భాస్యలలో మొదటిభార్య కొడుకు నింటనుండి "గెంటి 

జేయుట యొవనికిం దప్పినది ! చిన్నసంసార మేమి * సెద్దరాజ్య మేమి 1 కుటుంబ 
సంబంధ చ్యాపారములన్నియు నొక్క_టే చిన్నసంసారమందై న చిన్నయల్లరి, 
పెద్దరాజ్యమందై న న బెద్దగోల, ఇదియ్ భేదము ఈయ(పతిషకు నింక నితరా(పతి 

ష్థలకుC దల యొర్గనవాండే రిండవసారి చెండ్లిపీ (ఓట మో౭దికి నీద్ధపడవలనీనది. 

అట్లు సీగ్టలేక త్రేలయొగ్గిన "నేనివ్వుడు దవుడపండ్లు 'రాల్బందగిన లెంప పెట్టున శ్రీల 

సిద్దప డి ముండక తప్పును ! కాని అందరతోపాటు నేనును, 

ఆ. వె వావునందు. (బజకు 4 జననాథునకును వ్య 

త్యాసమేమి గలుగ 4 దనిరి బుధులు 

చాశ్రనందెకాదు 4 జీనించుతరింగూడ 

భేద మింతమైన 4 లేదు లేదు, 

గీ, కొలందిసంసారమందలి 4 నోచిముళ్లు 

(కుము లాట లసూయలు 4 కుంపటులును 

సార్వఖొముని విపుల సం 4 సారమందు. 

గూడ నుండు సరిగ నచ్చు (గుద్దినట్లు 
కాని కవివర్యులు చరిత్ర + కారు లెపుడు 
పఖులచరితంబులే యేర్చి 4 (గంధములుగ 
జేసి |పకటించి యల్లరి + చేయుచుందు 

వారి నేమిచేసీనను బా 4 పంబు లేదు, 

(శీపథ్యమున) మహారాజా ! కళల వచ్చియున్నది, 

ఉద... లో నిశీంంపుము (కళల (ప్రచేశించును.) 

కుళ..మహారాజా ! (ముక్కుచున్నాను. 

ఈద కుశలా | ఇంతయాలస్యముగ వచ్చితివేల ! 
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కుళ మివార్హ వచ్చినప్పుడు నే నింటియొద్ద లేను, సాన ముచేయుచున్నదని మాతల్లి 
యేమో వెప్పీనద(ట, 

ఉద-___అటులై న నీకు దారిలో అలితకన (బడి యేమియు జెప్పచేలేడా 1 

కళ లలితకు నాకొజకుం దిరుగం బింపీతిరా ! లలితను నేను జూచి వాలసేపెనడి, 

అది యంతఃప్రరమలో నున్నట్లిప్పుడు గుమ్మము నొద్దనే తెలిసినది. 
ఉద---సళేకాని నీ వాబాటునకుంబోయి రాణిగారుగాని యామె పరిచారికలు (గాని 

సమీపమున "నెవనై ననున్నాలేమో కనుంగొనుము, 

కుళ__ (చూచివచ్చిి ఎవ్వరు లేరు. రాణిగా రిప్పుడు పూజలో నుందురు, లలిత రణధ 

వళుండు బాబుగారికి భోజనము చేయించు _సయత్నమున నుండును మిగిలిన 

డానులు బట్ట మార్చుకొనుట కింటికిం బోయెదరు. ఇప్పు జెన్వరు నిక్కు డకు 

రారు ఏమయ్యా! చీశటి పడిన పిమ్మట నన్ను రమ్మనినాటే ! 
ఊద.__ నీతో బనియాండియే రమ్మంటిని నీవు దగ్గజ గరమ్ము, 

కుళ ..(నీగ్గుపడుచు మునీమునీ నవ్వులు నవ్వుచు మియిష్షము వచ్చినంక దగ్గఆగ 

వత్తును. రానా శ నేను నుంచిపో్యదునా ! ఏనా టిసుఖమో -- మూ ౮డేండ్లనుండి 

యొక్క_సారి నా మొగము6 జూచిన పొపమున6 బోయితిరికారుగడా ' ఎంత 
దానీ వార మైనను మేము రాతిబొమ్మలనూ శీ మొకుంగూడ మనుకారముండునని 

యొజులయరా 1 

ఉద... (త్రనలో) అరశే నేను దీనినిదిరుగ న యేక్షించితినని యనుకొనుచున్నడి కాంబోలం, 

గీ, కలుష ర క్షంపుముచ్చ సు+గంధినడంగు 

సవితృజపమున శ్వేతకు +1వ్టమునతించు 
పుట్టుమచ్చ యొగిరినోవు 1 గిట్టు వెనుక 

చెనటి సరసంపుమచ్చ చ+చ్చిననుబోదు, 

ఇది యాబాకుపోటురవాస్య మేమైనం జెప్పునేమోం వెనుక వినిపించి వినర్జీంచిన 

విటపాాలీమును డిరుగ రవంఠసే ్వరినయింతును. ((పకాళముగా) కుశలా | 

మూ౭డేండ్లనుండి మరల నిన్ను జూడనిమాట నిశ్చయ మే. రాజ్యవ్యవనోరము 
అందు. చెరపి తక్కువ కుటుంబవ్యవహారములందు' గలతీ లెక్కువ, నీవెజుంగని 
జేయున్నది ! రాణీగారు బహుజా గరూకతగల వారు, 

కుక.రాణి గారి ఛయమువేశనే యింతకాలము "నేను మీయొద్దకు వచ్చుటకు సాహ 
సీంపలేదు, ఏమైననేమి + ఈమూడు సంపర్సరముఅనుండి యథశ్శయన (బిహ్మా 
చర్య_వఠతములు సల్ఫ్బుచున్నాను.* 

ఉఊద----(నవ్వి) అధశ్ళయనబహ్మ చర్య_నతము లే ! అం! అటులైన నీ నడుమనుగలిగిన 

సంతౌనను నాటయేమి 1 



ప్ల వ్రముతి 

కక నువ స్సు చేతనయ్యా | మనన్సువేశనయ్యా ! పనికీ కూలిన కరీరము లెట్లు తేగులయబడి 
పోయిన నేమి + ఈకగరీకయుఅచే నమ్ముకొ శునంత పామరత్వము జేబ్ొకటి 
యున్న దా శ 

ఉఊద..అటు'లై న నీపాతివక్య ధర్మమునకు జోటులేదని స్థిరపరచితినా ! సంతోషమే! 
చూడు కుశలా! నీయందు నాషంగల చనవ్చను బురస్కరించుకొని నేను నిన్నా 
కసంగతి నడిగెదను చెప్పెదవా ? 

కుళ__..ఏసంగతియయ్యా ? 

ఉద---రణధవళుని మెడవ్రక్క నుండి జగచద్దేవుని యీ బాకు లోనంబొనిపివవాలివరు ? 
నీవా? అలితయా ( 

కళ .సరిసరి. మసశిరాబా 1 నాకెస్టు తెలియును 1 చేను రాణిగారికాను కోళ్ళకు దవీటి 

యుంపలు చేయుచున్నాను. ఇంతలో (బక్క... నేడ్చు వినయుడినది. చేతిలో 

పనివిడిచి పగుగువంబోయి. చూడగ చాకు గణగధివళుని మెడపెనున్నది ఆతే(డు 
విఅవీలలాడుచున్నాండు, జ దెవుడు ధవళ బాబును బొడిచినాండని కేకలు 
వై వగ 

పల అతు నొకక్సార లేదు జడచుట్రలో మొగలి చేకు భద్రము శాం బెట్టి 

నట్టున్న యాపని యాడుదిచేనసినదెనియే నిశ్చయింపవచ్చును. లలిత చేసీనట్లు 

నీవొప్పుకొందువా+ 

కుళ నేను జాడలేదు. 

ఉద---సీవు చూడలేదుతే,. అట్లు అలిత చేయవలసీనదనిరెమేనా యంతకు ముందటి 
యేర్చాటు (3 

కుశ నాకు దెలింకుద య్యా, అలక నాతో జెప్పి చేయంనారయీమి * రాణి గారు నా 

గొంతుంగోయుదురు.. ఏనునిచెప్పకు ! ఛెప్పకపోయిన యెడల మిరు నన్ను 
జంప్రదుతు. 

ఉద. నేను నిన్నేమియు )క్షింపను. నీవు నాకో నీరవాస్యము.ను జెప్పితివని రాణిగా 
రితో చేను జెప్పను ఇంకభయ మేమి ! 

కుళ...మహారాజూా ! ఇంతకం కొం గావఠలసీనబేమి ? ఇదిగో అమ్మగారికి. జడనిగించుట 
వలన (జీల్లెట్లు కాయలుకాచినవో. నిలువుటద్దము పగులంగొట్టితినని యామె 
కొరడాపుచ్చుకొని కొట్టినప్పటి మచ్చ యిదిగో, వెండి చెంబు నే నె త్తికొనిపోయి 
తినని __ 

ఉద అబ్బా ! ఈోగొడవయంకయు నాకెందులకు * నీ వెతీగవజేడియో దాంచకండ 
నొ తో జెప్ప్వుయు 

కుళ-..నామింద మోకు మునుపటిలాగుననే యున్నదా ?! నిజముగానే యున్నదా * నిజ 
ముగానే! వాతోజీ 1 

ఉద తరగ (జేస్టుము, 



ర్] ద్వి తీ యా '6”క ము క్రొ: 
ఎటో ' హొ 

కుళే..ఆమ్మ గారిపె (దోవా మైనమాట పైకి జెప్పట నాకివ్చముకాకపోవుటజేకి 
'జెవిలో. జెప్పెవను. 

ఉఊద---నళే ! ఇందులళోయనాడ రవంకనియనునూ ' ఏమియు మిగుల్బనుంప నంతయు. 

జెచ్వము. 

కుళ___(చెనిలోంజెప్పుట నఖినయించును. ) 

ఉద---సళే ! అనుకొనినదంతయు( జెస్పితివి కాని రాణిసెలవు]పెన అలిత తనవెంట రణ 

ధవళుని (తిప్పుకొనుచున్నదని ఇెప్పితివి! నాకు బోధపడలేదు అదియేమి 4 

కళ... ్ర్రీశరీరస్పర్శము తిగలినగాని చిన్నచాబుమనస్సు వికనింపనేందని యోజించి 
యాతేనిని శృంగారకాండలో రవంతనుల.పుటకు రాణి గారు లలిత శీర్చాటు 

చేయించిరి నన్నే యాపనికి మొదటం బూనురొనుమనిరి. కాని నేను ధవళ 

చాబువకుల దళ్లిపరునదాననగుటచేం దప్పించుకొంటిని (తనలో) నేనే అలిత 

నాతని కంటల ట్రితినని చెప్పగా నీ రవంతధయయూ( .బోవుచేమోయని యన్ము 

“గారిమొోద'నే6 (దోచివె ea 

ఉద... ( నుక్కు_మొ ద జేయివై చుకొని) పిల్లల మనోవికాసమునకుం (బపంచబ్రాస 

సంపాదనమునకు నీ కొ త్రేకల్బన మినాండు. కలిగినడా! ఓసీ! నీగారకుం 
గోయ |! రవంకయైన( చెలియనిచ్చి తివి శా వేసి ? 

కళ... ఇది మివజకు రొవలనీనయంళము కాదనియు నిందులో మీసంబంధ మేమూ 

(తము లేదనియు నమ్మారు సనురించిరి® అదిగాక గురువులని పండితులన్ని 
కవులని యెపళవరినో పెట్టి మోపాశ్తువో ప పడ నేపడినారు. అది చిన్న చాబున 

శమియు నుపయోగింపలేదు ము కమ్మ'గారు బుళ్యశ్ళంగచర్మిత్రము 

నాధారముచేసికొని యందు క్రింతకంఖెం బరమవాంస, క్రియ లేదని యాలాగున 
సెలవిచ్చినారు, 

ఉఊద-_నీ పిండకూడు, అమ్మ గారు సెలవిచ్చుట్క నీ నాచరించుట నీగొంతుంగోయః 

కుళ్ల ను మేమి చేయమందురుబాబూ ? 

ఉద-సశే నీవుపొమ్ము. (కళల నిప్కమించును) 

ఉద...-హో ! ఎంతదురవస్థ ! ! 

గీ వార్గకమువశ్చా దై దైహిక 4 పటిమత్గా 
నునసులోని బింక ముకూడ థీ మఆలీపోయె 

టెకీ రాజుగా గానంగ6 4 బకుదుం గాని 

బానిసలకండు బానిస 4 నేనె యకట! 

రవలనుకుటంబు శిరము పె 4 (బబలుగాని 

చంక దీని క్రింద నెయున్నది 4 దేవి మొబ్టు, 



లట పరమత 

వాదయమున రాజనీతి శో భించుంగాని 
దీనిపె నంత గమ్మెను 4 చేవిభీతి 

చిత్తమున రాణి తర్జని 4 చివుకుమునలగ 
కనక ్నేతంబు లిటునటు 4 (గాలచేమి * 

ఆలిదయకు దాసివిబతి 4 మాలుచుండ 

నరివిభులు చరణా[కాంతు 4 _లెననేమి * 

పందడిశెదురై ఫోౌడుచువాయండు * బంటుకాండు 

పరశతఘ్ని డాసిన వాండు * బంటుకాండు 

వరద కగణురీదు మూనసిసి * బంటుకాండు 

భార్య నాజ్ఞలోంబెట్టిన 4 వాంజె బంటు 

గజమునకుగోయి వేంపకు 4 గాల మళ్ళీ 

మునకుం౫ క్ళెము (తాయయపా 4 మునకు మంత్ర 

మనిల జలశుద్ది యఖలరో 4 గావళికి ద్వి 

తీయ భార్య శకేమున్నదో + తెలియయబడదు 
గూడ చేరిన పకీయు 4 గునుకువెట్టు 

గువాను జేరిన మృగమును 4 గుట్టుపెట్టు 

నింటితోకం“టు నెమ్మది 4 యటను లేదు 

అదిళె సున్న రా జేంద్రుండ థీ నైననాకు i 

అంతలో బుద్దివచ్చిన 4 యట్టు లుండు 

నంతలో బుడి దిగిపోయి 4 నట్టులంండు 

నీత్రవి త్తజ్వరము చేతం 4 జకుగాప జెడు 

వాని గాత్రంపు వేడిమి 4+ పగిదిగాను 

లేదు మై చేయి పెమాట 4 లేదు రమ 
నంగ వత్తును మటణి పొమ్ము 4 నంగ: బోదు 

భిక్షకుని చేతిలోం గోతి 4 విధముగా 

సపొలంతికిని బూర్తిగా లొంగి 4 పోయినా(డ 

మల్లరణమున జితు(డైన 4 మల్లవీరు 

డెప్పటిక్రినైన జయనుచే + నొప్పంగలండు 



ద్యితీయా౦కళము కిర్ 

మెదటితం తల మేళము 4 బెదరుమునుజు 

డెప్పటికినైన సు సుస్వర 4 మోాయంగలండు 

సృష్ట. ము త్రన గలుకని 4 చెప్పు మనుజు 

డెప్పటికినై న రంగులు 4 చెప్పంగలండు 

గాని భయమున సతిదాసుం + డైన మనుజు( 

డెప్పటికి నైన మజల శే + శెత్త లింగ 
నొగతి యి పే నడి ఇశముం దింతకం కి ఇెట్టునెడునో అంతకంశకు దీంఠయే 

కద్యా కాన్ ఏమికావలనీయున్నదో 1 చేసికొనిన దొనిఫల మనభవింపక 
రప్పునా ? 

(నేపథ్యమున) 

మహారాజా! భోజనసమయమైనది, అమ్మగారు ఫూజపూ ర్రింజేసీ జేంచి 

యున్నారు, దయచేయుదురుగాక్ర 

ఉద... ఈరాత్రి యింకశ్శీఘుముగానే భోజనమేమి ? అయినను వచ్చుచున్నానని 
వెప్టుము, 

( నేపథ్యమున) చి తము, 

ఉద." పెందలకడనే భోజనమొనర్చి పండుకొనినం గాని యుదయమున మెలకువ 
రాదేమో? కొడుకుతో గోండలితో సవతికి శేప్రదయమునం జరుగబోవు 

పట్టణబహీహా_ర మహోత్సవము. చూచుటకు వలనుపడదేమో యని రాణి 
యాందోళనపడుచున్నది కాంబోలు ఎవరక్కడ ! 

( నేపథ్యమున) చి త్రము, 

ఉద--తనతల్లితో. ఛార్యతోం నలనీ శేప్రదయమున'నే జగ దేవుని నాయొద్దకు రమ్మని 

చేను ోరితినని వానితో జెప్పుము.. కెలిసినదో 1. ఈణబాకాతేని కీమ్ము. 
(బాకావలకు విస సరును* 

(నేసథ్యమున చి శ్రమ ముహ్మపభూ ! 

ఉద..సశే ! పొమ్ము, 

(గేపథ్యమున ఇంకను రాలేదని యమ్మగారు తొందరపడుచున్నారు. 

ఉద. (తనలో) అయ్యగారి యళ క్రీనిబట్టియే యమ్మ గారితొందరయు నుండును. 

(నిష్మమించునుు 



(శ్రీరామ, 

ఏరమత్సి 
BR TR 

తృతీయాంకము 

ప్రదేశము :క్రోటభ్థవక్షషా ౦ కవు 

ప్రవేశము "భవాని, వీరమతి, జగద్దేవు(డు 
జూ_కల్టీ | చేను నిరోషుండనను నమ్మకము నీక్షన్నప్పూడు మిగిలిన యంళములన్నియు 

నీశేల ? 

వీర.._ఆ త్త గారట్టు సెలవిచ్చు చుండగా జె్చంగూడదా 1 

ఛవా-తంగడి ! స్వప్పృమంపాన నీవలన దోషముండునని "నేననుకొందనా * కాని 
నునవై నిన్నివాదులు కల్గుటకేమికారణమోయి శాయనా 1 

వీర. నేశును హాడం గొన్ని వింటిని. 

జగ__-అమ్మా ! నీవు విన్న జేవో చెళ్పుముం 
భవా=చిరంజీవి రణధవళుని పొడువుమని చొశిచ్చి నికు జీనే కోటలోేనికీ బంపితి 

నని యొకటి నాయనా నీఘులలో చాకున్నదో లేదో నీనెబుంపదునా ? 
నీవు కోటలోని! వెళ్ళితివో లీదో "నే నెలటుంగనే, నాయనా! ఇది నాసవతి 
కల్పించిన (పతీతిరెకీనా | 

జగ._అమ్మా నీవామె నేమియు ననవలదు. నాకు నీవు నా మెయుగూడ నొక్కటియే * 
భవా....ఆమె యేమియు నెటుగదనియే నీయభి పాయమా ? అశ న నా మెనుగూర్చి 

తప్పాడిన జనులను భగవంతుండు శ్షమించుంగాక ! 
జగ. ముటియొక (వతీతియేమి 1 
భనానీవు రాజ్యాజేక్షచే నీఠండిగారిని. బొడువంబోవన నాయన పొాటీపోయి 

ననియు, నా దారిని (బొమాదిక మున వచ్చిన చిరంజీవి తమ్ముని నీవు పొడిచితి 
వనియు నుటీయొక (పవాదముం 

జ .వారిహరీ ! దవ్వగుకొాలండి వస్తువు శక్క_వసను. కాని) 

ఆ, నె. అనృతవా ర్త దూర 4 మళుగుకొలందిని 

భీకరముగ మిగులం 4 బెరిగిపోవు 
పుట్టమిాంది (తౌడు 4 భుజగసహాస్రమై 
పల్లెలన్ని కూ డం 4 (బాకుంగాబె, 



ద్యితీయా౦కము 7 

భవా...నాయనా ! అడిగితివికాస జెప్ప్టితిని, ఇదియు నసళ్యమని రెటు6గనా * 

వీరమతీ ! నీవు విన్న డేదియోాం జెప్పుము. 
వీర... నాకు జెప్పుటకు అజ్జయగుటయే శాక నవ్యువచ్చు చున్నది. 

జగసందేహీంపక చెప్పుము, 

వీర... నేను చెప్పనుకాని నాథా ! మీ మెడలోని హార మేది 1 

జగ-_సవతికల్లిగారి డానీమైన అలిక కిచ్చితిని 

వీర... సంతోసమే, 

జగ. ఏల యిచ్చితినో యడుగవేమి ! 

వీర-_నాశేమెన మాయోగన్యరను గూర్చి సందేవామున్నప్పుడుకదా యడుగ వలయును ! 
పాజ్నవెచుకొంటిలేమో యశునంశయనున హారమును గూర్చి యడిగి తిని. 

శ్షమింప్పుడు 

జగ (తనలో) అలితా ! యెంతిపని చేసితివి నీకున్న తెలివితేటలు సన్మార్షమునందు 
వినియాగింపంబడుచెడల లోక్రమెంక ధన్యమగునో ధర్మమాగ్గ మంచుకం కొ 

నధర్మమార్శ మందు మిగుల6 దీవ్రనుగ gs పకాళించునుగదా |! 

ఆ, వె మాయము త్తియంపు + మహసీయమంజిమ 

యాణిము త్తీయంబు 4 నందు. గలదె? 

వంకగీతలోవి 4 పొంక ముయ్యారంబు 

సూటిగీతశయందు 4 జూడలేము, 

కులటహోేరగు మెటుంగు 4 కులకాంత కెటువచ్చు * 

గత్తు రక్తి భజన 4 గతికి గలదె? 

తులసి తీర్థమునకు 4 గలదె కాఫీరుచి 

పెంట తళుకు కావి + శాటి కగునె? 

సత్యమెపుడు మిగులం + జప్పనై మనసెక్క- 

'దెవండు నినును గాకి 4+ మెగిరె ననలో 

మృవకు రుచులు మెండు 4 మేక పులిని (మింగ 

ననగ నంద రై + యాలకిం తు ! 

అదిగాక 

సత్యమార్షంబు దువ్చ్ర'వే +శం బధర్ము 

ఏథి సుకర్మపవేశమై + వెలయునెప్వు 



జై ఏరవముతి 

డధికకష్ట్రము గీతార్థ 4 మధికరింప 
చేరవచ్చును చీట్లాట 4 నిముసముసను, 

వీర...నాథా ! ఏమో యాలోచించుకొనుచున్నారు * 

జగ కును, 

గ్, ముద్దువటుడాక సతి లేక 4 ముత్తుకొన(ంగ 

వృద్ధునకు నల్వురిల్లార్మడు 4 వేశ్యకొసరు 
సీతిముంతుండు గతి లేక 4 నిందనొంద 

బానిసీవికి [దోహికి 46 (బవ్య్శారథము 

ఇచ్చువానినె తిట్టుదు 4 రెలవారు 
వీసిడి వాని కె 'పెద పెద్ద 4 విరు దచయము 

పాంనులాత్శకు ఫలముమై6 4 (బబలఫలము 

ఏకప్పుతేమరణము సు 4 శ్లోకునకును , 

సృష్ట్రలో నిట్టి మార్చ్శిలి థీ యిట్టి వెలితి 

గలుగ నేలాకొ చెప్పగా 4 గలంజెవండు ? 

దీనిసవరింప జను లెన్ని + తెన్ను'లై న 
రుచుల్నపై విధ్యమునుబట్రి 4 తొ)కింనారు ; 

ఎన్ని న్యాయపీరములై న 4 నిందుకొలుకె 
యెన్ని ఘోరయుద్ద్ధములై న 4 నిందుకొ°"ఆ కె 

సమతను బలాతేర్భా తిని గూర్చం థీ జాలినట్టి 

యెన్ని (పబలయత్నేము లన 4 నిందుకాఅకె 

అస్వ ఛా వక విన్యాయ + మనుసరించి 

యెంత గంధాళి'యో పున్తై 4 నిందుకొణనె 

కత్తికలపుంబోటుల సృష్టి + గతులుమారు 

నంచు దలంచుట యున్నాద 4 మగునుగాదె' 

అర్షునకు నర్హ్శృపులము సం 4 (పా ప్తమగుట 

సృష్ట నచ్చటం గనంబడ 4 దిట్టివరిక 

(బ్రహ్మ పుట్టనయపు డెంత 4 వణకుగలదొ 

య౦ంతవల కిప్పు డున్నదం 4 చనుట తగును, 
వెజ్టిన ూజించుకొనుచున్నాాను, 



భ నా... 
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నాయనా |! వెల్తిమో మంచిమయో నీవనినది నాకు చెలియలేదు. 

విదుషియైన నాకో(డలి శేమైనం ఎలిసినబే మో * 

వీర... గాథా ! అమ్మున క కర్గ్ణ్ళసలము గలు గకపోవు చే సృష్విలో నేదియో పొరపాటున్న 

దని ఇప్పిపారు అర్హతానర్హతలు నిగయించుట యసాధ్యము ఆహం (డని మీ 
రనుక్రొనిననా+ని శేదో యనర్హ్యతే యుండెక తప్పదు. అందుచేతనే తషినఫలసీది యగ 

టలేదు మనుజులలో న తౌగగ్గ ఆలు నిగ్గియించుట యెల్లసాభ్యమో లము 

లలో _నర్వతానర్హతబ సి వ ఆట్ యట్టసాధ్యము అదిగాక పరనార్డ 

జృషిచే చెం జాడ బ్యత్యో వ మీమియులేదు. చ( వ రికి సుఖములేదు, ముసి వానిక్ 

కసష్టములేదు. వీ(డునుప్తి వానినిజూచి సుఖియన కొనుచున్నా, (డు, వాడు వీనిని 
గాంచి సుఖియనుకొను చున్నాండు, మనకు వారిమన స్సులోదూరి కాంచుటకు 

శ _కియున్నయెడఅ నిద్దటీవున స స్ఫులలోే "నేమియు వ్యత్యాసమున్నట్లు కన (బనదు, 
పై న బహున్వల్సముగ నుర ను దొనిని గణింవందగునా ! అదిగాక మనబదు 

కిచ్చట నెంత యోాకాలమా 4 సృత్రముళో మూండునాళ్గకంటు "హెచ్చులేదే 1 
ఈస్వల్స సౌభాగ్యమునకు సత se యొుకపెణక కురియు 
చున్నదని గదిలో దుమ్మని స తౌగ్గి కారిని నిండించుట పొడియా శ నునము 

శాశత్రేశోకముస్న దని నమ్మ ౬ ప యీగుడుగుడుగుంచ ముతో (బదుకు 

కడి లేరునని నమ్మిశవారము కాముకదా శ కన్నుమాసీకొని యసంతువ్వీవే గొణగ 
కండ విడలయుచ్చవలనీన యీ లుటి కాలము వెడలంబుచ్చి శాక్య కమున 

నవ్యయా-_౦ద చొుందందగదా 1 

జగ-సిచాస్ ' ధర్మపత్నీ బాగుగంజెప్పితివి అమ్మా! నీకోండ లెట్లు చెప్పి 

సీర. 

వింటివా ' 

గీ, అచటి కష్టము కష్టము 4 నిచటిసుఖము 

సుఖమునొ “దని వెప వనీ + శుభమూ ర్తి 

న స? 4 నన్ని గడచి 

యవ్యయానంద మొందుద 4 మచటం దల్లి, 

వీరనులీ ! దై వధ్యాన మొనర్చుకిోందము, నీవు రచియించిన గీతమును 'బొడునూ, 
నీతో గలనీ మేమును బొ డెదము. 

కాంభోజ, కీర్తన, 

పర మేశ భవనాశ పాపవిభంజన 

పరమపురుష మమ్ముం భాలింప రావయ్యా !పర | 

భువి నేకష్టము లై నం బొందలలముకొసి 

భవలంపటతమా[త్ర భరింప లేమయ్యు 



40 విఠరమతీి 

(పవిమల భవదీయ పాదనీరజభ' క్రి 

యవిరళముగ హృదయములందు సిల్పుమెోా ॥ పర ॥ 

భవా=.లోపలం గొంశెము సందడిగనున్నది మహారాజుగారు దయచేయుచున్నట్లు 
న్నారు. 

(నేవథ్యమున) జయా ! శ్రీ ఉదయాదిత్యమవో-రాజునకు జయా ! 

(మహారాజు పార్వతిపెం జేయివై చుకొని (పవేశించును,) 

ఉద-__(తనలో) గీ. అకటా ' యుదయాదిత్యుం + డనెడివేరు 
గాని య స్టగతాదిత్యు 4 కరణి నుంటి 

శ్రీ) నముహారాజపిరుదంబు 4 సీకి భటుండ 

యాఖ్యకును సంస్థితికి నెంత 4 యంతరంబొ. 

భవనా. నాథ! నమస్మారిము, 

జగ=తేం[డీ ! నమస్కారము, 
వీర_-మామగారూ ! నమస్కారము, 
జగ...తల్లీ ! నమస్కారము, 

వీర... అత్తా ! నమస్కారము. 

పార్వ--నాయనా జగజ్చేవా 1 కోండలా నుశుణవతీ ! మాయక్క_ గారికీ మొక్కి 
మిమ్మూశీర్యదించెను, అక్కా ! ననుస్కా_రము * 

భవా--బిళ్లైలా 1 చిరంజీ వినివగుము. 

పార్వ---నాయనా  జగద్దేవా ! దీరాయుష్ముంతుండవై యుండుము శల్లీ వీరమతీ 
పుత్రేవతినికమ్మూ (అప) నాథా! నాది జూలీగుండె, ఇట్టిపరిస్థితు అను “జ్సీన్స 

చూడంజాలను. కావున నీకొడుకును సతీమాతృనహితముగా శీ ముగ జేశాం 

తరమునకుం బొమ్మని నీవు షెప్పుము. ఈవ్యబవహారము నిముసములో€ దీరవల 

యునుగాని యాలస్య మెనయెశల నాకు దడకలుగును, 

ఉద. జగచ్చేవా శ 

జగ రండి | 

పార్వ---(అప) ఆకనినిబిలుచుటయెందులకు $ మీశేమైన నాతనినడీగెదరాయేమి 
అంతయు దిరుగ మొదటికివచ్చినదా మిరూరకుండు.డు. చేనుమాటలా డెదను. 

(పకా) జగబ్దేవా ! మీతంగ్రి గారి పక్షమున నేనుమాటలాడుటక నుజ్ఞ కొండి 
నాను, చూోండుజగ దేనా ! 

భవావెల్తెలా 1 తండిగారెనే మాటలాడనీయరాదా ! 

పొరష=ఆఆయన మాటలాడవలయుననియేకాదో నాజేవ్రలాటకూడను. ఆయన మనన్ఫు 
బో త్తి7గా౬ జెడిపోయియున్న ది, అఆయనకర్మము నొకర్మను. నూదిసముఅ 
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మాహోత్మక్థ మిట్టు మండిపోవుచున్నది మనస్సు సర్వవిదముల ఇదరవోయిన 

యామహారాజును మాటలాడు మాబలాడు మని పొడిచిన నేమి మాటలాడును! 

ఆయనకు రెండు రెండుకనులు, రెండు శండుచేతులు, నీవొకవై వన నేనొక 
వైఫున. నిన్ను బొమ్మనలగలరా 1 నన్నుల బొమ్మనరగలరా 1 ఇద్దగును గన్న 

కొడుకులే జగచేవుం. డొకవంక, రణధవళు6 డొకపంక అతేనిసి విశనాడం 

గలడా ! ఇతనిని విడనాడ క పోనీ ! నునముందజిము క్షం! దక న్యాయ 

మున నుంటిమేమో యే బాభయు "నెవ్వరికి బేదనుటకు మాదురిదృవ ది దినము, అచేత 

నిట్లు Muses సీద్దమరాక్టను రవంత తప్పెనుగాని గంగా! ప జేశము 

చశేయవలసీఐనెతి పటిఎయుం కుని, నీవు (పోత్సావాపజచి నీకొతుకుచేత నాకొడు 
కును Se sl 

భవా... వారివారీ ! యెంతమాట ! 

పార్వ..- నీవు చెప్పవలయునా ! అది యసత్యమని నేనెబుంగనా 1 నేనన్నము తీశుట 
లేదా? నాబిహ్వూ కోసీననెన నే నబ్బుంవునా * అమ్మా' లోకమున బలు 

గలమా  పలుగాకీ లోకము ! పాసీస్టిలోకము. వారి ననవఠలనీనపనికూడ 
లేదమ్మా * మనము సవతులమయ్యెకు, వారు సవతిసోదబలయ్యొను అందు లో 

బడుచువారయ్యెను. తండ్రిగారు కృదులయ్యెను. రాజ్యవుల క పేత్షలయ్యెను 

అయినను జగడ్దెవుండు నాయందు భ రికలవాందే ఇంక లోం ముమ్యూత్ర మేమగు 

కొనును తెల్ల వాటే లేచుసరికేదో. కుచ ఇలాట ఏదోయపనాదము శనిని బడు 

చుండును, " అందులోను... నమ్మ చేమో మాతల్తీ ! యీలలితముండ పెద్ద దె 
కోటలో జేరినతీరువాతమ్మాతేము .ఆబ్బ--యీయపవాదులకు లెక్క_ లేకుండ 
నున్నది ఇద్దబుపడుచు రాజపుత్తు)లింటిలో నుండిరయ్యెను. ఈపడుచు దాసీ 
అపెటిపలాడుచుం దూనీంగలా,స నటులిటు లెసరయ్యెను ! జగ్చేవ్రం జేకపత్నీ 
(వళుండే. అది శిలాత్షర మైనమాటను మా ! పోనీ | ఈదాసిని వదలు కొఎదమన్న, 
(నోరుమూనీక్రాని నిమ్యళము 3) ఆముసలీసరసు'డు ఎవడు  మానుంతత్రి 
"పెద్దయ్య దీనిని. జేరందీనినాండు. వాండు చచ్చినగాని యిది వదలను. అమ్మా! 

అమ్మా ! ఒకచిక్కుకాదు ఒక'చాథశాదు, ఇట్టిస్టి తిలో సర్వవిధముల మనస్సు 

ఇడిన మహారాకేనిమాటలాడును 4 

వీర.మహా రాజు (ప్రత్యక్షముగా నాధ ర్హను బనీక్షించి యెవనివలనం దపష్వున్నదో ెలినీ 

కాని వారిని శిష్చీంపంయాడదా  సమక్నముర మోమొధ్యి దము అెంగుఅకు + 

అంటియు నంటని పొందియు! బొందని యొక్డు వీరుకాని మయూమాటలపలన, 

(బభయోజన మేమి శ 

భవా తనలో) నాకోండలు నాకం చే నయము. 

జగ_.వీరమతీ ! తప్పుకాదా | 
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పార్వ... ఓస్ ! మంచి గొప్పభ ర్తృవు బయలుదేజీనావు ఈమా(త్రమునశే భార్య నాజ్ఞ 
'షెట్టుచుంటివిగా | మేము "పెద్దదారము (బదికియుండ గా నీవప్పుడేస్వతంకు6 
డవై భార్య వైంగోపపడుచుంటివాశే సెబాస్! వీరమతియన(గ నెవరనుకొంటి వి! 

నాకు (బొణము, నాకోండలు రాకుండ నామెకు గాయింటికీవచ్చుట శేలయం 

గీకరించితిని $ ఆయె యసేకవి ద్యాపారంగళ... యామె మహోనిశితబుదిని జూచి 
యేకదా,..ఆమె యేమన్నను నాకుందప్పులేదులే ! అమ్మా ! వీరనుతీ "సవ్ర చిన్న 

దానవు, నీవ్రచెప్పిననంగతి నే నాలోచింపకపోలేదు ఈమహారాజుగారు “నీను 

గూడ నావిషయమున జూముఅకొలంది చర్చించుకొనియీ యుంటిమి, అది తగ 
దనియే యామాగ్గనును వదలివై చితీమి జానిలోని యాతిఫాధలేవన గా దోష 

మున్నచోట బుజువున కొకప్పు డవకాళము శేకపోవచ్చును దోషములేనివోట 
నొకప్పుడు దోచమున్నట్లు బుజువుకావచ్చును దోపిదోషనిర్ణయము భగవంతు 
నికీ వడలి వేయ6ందగినది* నీవు దోషివగుదువా కావా శ యని నేను ముఖాముఖిని 

జగద్దేవుని నడిగాదను దోషినని యాతండొప్పుకొనక తప్పదు నీవడుగుమూు, 
దోషినని ఘంటాపధముగ నొప్పుకొనక శతీజుదు. సన్ని వేళములు పరిస్థితులట్లు 
నవి, అదిగాక యిందులోనున్న చమత్కార మేమన6౫ా == 

వీర...నాథా 1 మీరు దోష వెణనర్చితిరా 1 

పార్వ---పీరమతీ ! నీవ్రండుము. నీకుం తెలియదు, ఆత(డు దోషిననియే యొప్పుకొను 
ననుకో. మలీయొకలాగున సమరించుట కవకాశములేనస్పు. శాతం. జేమి 
చేయును. ఆతని ననవలసీనపని యులేదు ఆకండు దోషినని యొపష్వుకొన్నయొడఅ 

నట్టి య(ప్రతిస్టనాదికాదా * సీదికాదా! మాయక్క_దికాదా * అందజకంకు 

"నెక్కువునం దం్యడ్రిగారిదికా దా * ఒక జేళ దోషినిగాననియే యాతే, డనుననుకోః 
ఇంక దోసు మెవరిదై యుండవలయును, తనదికాకపోయినప్పుడు నాటే యై 
యుండకతప్పునా ? అప్పుడాయ్మపతి స్టతీనిదికా దా 1 సీదికాదా శ మవో-రాజాదె 

శాడా ' ఇదికాక సాత్షన్టిముఅన్సి సంపన్నతలఅని, (ప్రశ్నలని, మొటు(ప్రశ్సలన్కి 

నాదనులనిి (ప్రతీవాదములని, యీగాడీదగ త్రరమాలమున నూరనున్నవా రీ 

వెళ వేకలు, బుగ్గనొక్కులొకటి యధిశకమా శ కటుంబగొరనము నిలువంబెట్టు 

కొనందలంచినవారికిది మార్గముకాదు* కావున దీని నిదివజశే విడిచితిమి, నాథా ! 
అం జేకాదా ? 

ఉద. (మూటలాడకారకుండును.) 

భవా_.నాథా ! నీజీ మాటలాడకుండనప్వుడు మేము చేయనలనీన చేమున్నది 4 

జ (అప) అమ్మా ! ఏదియెట్టుజరిగినసళ్కే శాంకేచి త్తవై యుండుము, మాతేం(డ్రీగారి 
సృనియు ననకుము, 

పార్వ---అక్కా ! చేయవలఅసీనదేమన్నదని నీవడీగితివి ఆదిమంచిడీ, అదియీ యాలో 
చింపందగినది, కష్టమో సుఖమో యిదినజకుం గలనీయుంటీ మి. సీల్లలా "పెద్ద 
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వాండయినారు. ఓకకోండలా కాపురమునకు వచ్చినది ఈ'నెలకో హం. 

ఆండవకోండలు వచ్చునుగాని మానదుక్రదా. సవతులపోట్లాటలకు నవతికొడు 
కుల మక్సరముఅకు6 దోడికోండండకాటులాటలు కూడ తోడనటకు నీ సిద్ధమైయే 
యున్నవి ఇక్కడి కీమాండువిధముఅయిన కఅవాములు._. ఏడీ! అ త్రో 

డం(డ యవాంతేరకలహములు కాక .. భా ర్యాభ రల పరిపాటి పగటివూటకలవా 

ములుకాక---యీాకలఅవాములలో నెకకలహ మింటిలోనున్నప్పుడే నంసార 

మమ్మవారిజాతరవలె నున్నపష్పు డన్నియు నొకచోంగహాడినప్పుడింక6 జెప్పవల 
యూునా శే మనమిట్లుచెబ్బలాడుదుమని చెప్పితిననుకోవలదు. అటు లెన్నండు 
జరుగదు. కాని యింతే బహుళ సంసార మైనప్పు జేవో కొన్నిపారపాటులు నోరు 
జూరుటలం (ప్రమాదములు కలుగకమానవు, వారపాటులు ఆదివార శంద6 

(టజలన్వయించి యల్లరిచేయనారంభిింతురు. *నోరుజూరుటలు తిట్ల' కింద (ప్రజలు 

సమర్థించి మనల విమర్శింపంజూతురు. (ప్రమాదములు నేరముల కింద నమ లి 

మనల సంతపాటి కెకీ_ంప(జూతురు. మన మెట్లో సంబాలించుకొని సముదా 

యించుకొని యూరకుందమన్నను వారూరకుండరు. మనల నూరకుండనీయరు. 

అందువలన ెవరినుట్టునకువారు వేలుగా దూరము గనున్నయొడల నుభయులకు 
"శేమము. అదిగాక చేట్లశేమి, పోతల కేమి యఖిమానములశేమి యాదరణముఅ 
%ీమి, దూరము గానున్నప్పుడే మయొక్కువ యవకాళముండును, సవతి బాధలున్న 

వ్వుడు సంఘకుటుంబనుంత చావు మజీయొకటి లేదు. 

భవా.చెల్లెలా ! అంతటితో నాంగెదవేల ? ఆరవంఠమాటకూడ జెప్పరాదాొ ? 

పార్వ... చెప్పుటికే నిళ్చంకపఆచుకొన్నాను. ఆట్లుచేయుటశే నిళ్చ్నయజఆచుకొస్నాను, 
చేనును నాకొడుకును దూరదేశమున కెటకై. నం బోయి యచ్చట. గాల్నే 
సము జేయుదుము, 

భవా---అబ్బ ! నీజీ ? 

జగఅమ్మా ! పో రేలపోవలయును @ 

పార్వ. వీలాగుననో యొకలాగన నీయల్ల రులు శాంతింపవలయును, (పజలనోట మన 

మింకం బడందగదు ఎవైన నొకరు పోవలయును, చే" "నై నశేమి, మానై నేమి! 

అక్కా ! నీవే! అబ్బ! నీజేయని న న్నే త్తిపొడిచితివి, న నిక్కడనుండి పోనని 
సీదృఢవిస్వాసముకాలబోలు ! చచ్చినను నేను (బ్రవ్మారాక్షనీనె కోటనంటి 

"పెట్టికెని యుందునని నీనమ్ముకముకా (బోలు 1 అమ్మా! నేనంత కార్చణ్యము 

న్నృదాననుగాను. ఈభాగ్యభోగ్యములన్నియు నే నొక్కతెనే యనుభవింపం 
దలచియుండతేదు, గంగా నమ్మలాగున బలికుంభములన్నియు "నీనే మ్రిం౫ నెంచి 

యుండలేదు, నేనీసంసారములో నెంత యంటిముట్టనట్లు (ప్రవ ర్లించుచుంటినో 
మన(పాణనాథు నడుగుము. నాథా! నాలాంపట్య రాహీత్యము మారటు (గరా? 

ఉన్నదంతయం (బోగుచేసికొని మూటగట్టుకొని నాకొడుకు" త్తినిం బెక్నైదనన్ను 



కుక విరమతి 

కొనుటకన్మూ ! అక్షం జెట్టివాండో వీషిబుంగబా?! కొడుకు పనికిరానివాండ 

య్యెశే యని లోప 36 (పులి క్రుల్లియేడ్నుచున్న నాకు బనారను కోక లెందులకు, 
పచ్చలవోరము అందుకే కు ౭జరము లెందులకు, గ జ్ఞములెంద.లకు, గ వు లెందులకుు 

కంచగగాడిదెలెందుజకు * నేనును నాకొడుకును గోట వడలిపోవ నిశ్చయించు 
కొంటివుని సేననంగ నీవు నాసభావము గు ర్తింఎకిండ నన్ని సై్తిపొడిచితివి 

గదా [| అమ్మా! సే నొక్క_నిదక్శనము చెప్పుచున్నానవినుము* మేము కోట 

నుండి పోవుటకు మాకనజ యీ క తప్పదని జే నీమవోరోజును నిన్న సాయం 
కాలముశుండి యు "నెంకనిరోధించుదున్నానో యీయన]సే యడుగుము. (రాజు 

బి నని యోమిచ్చునట్లు తఅయూ[స్పన్రు చూచితివా ! ఆక్కాా!' ఆయన 

యెట్లొప్పుకొనచున్నారో ' నాకు బై కొక్క.మాట లోపలన్ కృ యూహము 

ల్ు మూయ: నుర్మమ్ము ఉాబుడాణకతికయు న నన్న నా కొడలునుంట కుండ 

బశ ళలగొట్టిన ట్టు లాలో నాస్యఛావము “అయ్యా! ఇంఠతెజ్ర 
మనసు తెలివిశక్కువ పెద్దమ్మను నీవు మాటుమనువునుగనితో సవతికత్తి క 
బోను కాఫుర మెట్టుచేయ గల జీ” యని నాలు గేండ్ల్యకిందటివజకు మాయమ్మ 
రే క్చుచునేయుం డెడీది నూ పయా౩ము స్థిరపడిన ది ఈనంగతి మిరు 6 జెప్పు 

టకు య రాజుగారు రమ్మనిరి వచ్చీననారు రానేవచ్చినారు కావున 

నిఃక నిటనే ని స్టీరయుగా నుండుడు, నేను... 

జగఅమ్మా ! కం! క్షమింప్రుము. మోరు పోవలదు. దూరబేశనివాసమువఅన "నెన్ని 
బాధలో యున్నవి చిరంజీవి తమ్ముండంత్యకము కోర్వలేండు, మియారోగ్య 
ముకూడ 'సరిమమైనదికాదు. మేమే పోయెదనము. దయయుంచి మాకు "సెలషొన6 
గుడు, 

వీర...అశ్తా ! నాప్రార్గనము నదియే 

భవా... చెల్లెలా ! ae నీయుపచారమున కఅవాటుపడియున్నాండు కావున 

జిరంణేవి రణధవళునితో నీవిటనేయుండును, 

షాగ్వ---నానిశ్చితీము నకు మోరడ్డు రాకుండు. అకా ! నీయుపబారమున క్షఅబాటుపడి 

ననాథుంజేకాదా నాయుఫచారమున కలవాటువడీనాడు ' తిరుగ నీయాపణచార 

మున కలనాటుపడును. 

జక... ఆమా్మ ! మా కనేక సాష్టాంగనమస్కాారములు, మ్యపార్థనవినుండు, మోరిచ్చటి 

నుండి కదలటకు మే చుప్పుకొనము 

పొర్వ... నాయనా ! జగద్దేనా ! ! మి కంక పశ్లేల (| 

జగావట్టుకాదహ్మ-(ప్రార్థన... 

పార్వ----మియివ్రమెటులో యటుళే, మొమాట కన్ఫృండును వ్యతిరేకముగా నడువను. 
మాళెక్కడనున్నను మీరు న నమ్మ వలసీన సిద్దాంతవాక్యమిదిం ఇదికాక మతి 

రయుక మాట. కోటలో "సేదియో "నేరముజుిగినదనియు, నందుళొాజకు మిమ్ము 



తృతీయా ౦కము శ్ర 

దూరమున రాజుగారు పంపివై చినాగనియు6 బై వొ 'శవ్వరన కొనంహాడదు. 

ఈనేరమునుగూర్సి ెవాశవ్వర! 6 దెలియకండం "కేశనై; నంతవజణ శేర్పాటుచేనీ 
యున్నాను. ఇదివల కీసంగతి మంత్రికై నం తెలియ" “బటుపలేదు, మన కుటుంబ 
వ్యాపారములు = చ్పబారి శేలలెతీయవలయును $ వారేమి యార్చువారె తీర్చు 

వారా సశే అల్లరి డకుండ నేదోవి% నుగ సర్వ్రజాటుచే నీకొంటిమికదా ఇంక 

నొక్కు నిమస మైనం దడవు సేయక మోయుడ్యో మము. ను మిరు నిర్వ ర్రించుకొన 

పలయును, 

వీర (తనలో నాభ ర్వ సర్వజనా నురంజకుండగుటచేం (బజలు తిరుగం బడుదురిమో 

యని యామె యింత 'జేవులాడవలసీవచ్చినది. 

జగ.._.ఈంథడ్రీ! నమస్కా_రము. పట్టణా స్టానమునకు( బోవుదును సెలవిండు. 

ఉద... నాయనా |! పెద్ద వాండనెలిని నాక్షేమమును దఆచుగ(౬ ఇజెలివీకానుచు నాకొల 

మును నిరీక్షీంచియయుండుము 

వీర... మామగాయా ! నమస్కారము. 
ఈద.._అక్మూ! నీవు కోరుకొన్న భర్త నీకు అభించినాయడు. సక్వరముగ సంతానివతి వై 

సౌఖ్యపడుము. 

పార్వ---అక్కా! మిరుకూడ భర్హగారీయొద్ద "సిలవుతీనీకొనవలయునుగాదా 1 

భవా. చెల్లెలా 1 ! నాశీప్వుడు నాధునియొద్ద 'పెళవెందులకు 1 

పార్వ-..అయ్యో ! నీవ్చకూడ మము విడిచి వారితో, బోవా + 

భవా-.నాభర్హను విడిచి నన్ను6 బొమ్మనుటకు భగవంతునికే యధికారము లేదుకడా 

సీకెట్టున్నది 1 

షార్వ---అబ్బే ! అధికారము మాటకాదు. ఇదివజకు మనమనుకొన్న సం గతి నిబట్టి జాపి 

నాను, 

భవామోరు నిరపజిచుకొన్న(పకారము నేనేల నడషవలయును ? 

షార్య..... నీయిస్టము = దానిశేమికాని పడుచుదంపతుఅను బరదేళమున విడిచి మోరిట 
నుండుటత పనా 1 

భవా_ముసలిమ గని విడిచియుండుటకం పెం దప్పా! 

షార్వ---షక్కుడ చేనుంటినిగాదా ? 

భవానీవున్నయెడల నీవు తరింతువుకాని నాతరణముమాట నేను జూచుకొనందగదా?! 

పార్వ... సళే, దానికేమికాని...పొపము ! అయ్యయ్యో 1'ముక్కు పచ్చలాజనిపిల్లలే 
వారిగతి మేనుపనో కాసంత యోజింప నక్క_రతేదా శ 

భవా. వారీకర్మము నుబిట్టి వారిగతియుండును, నాకు ఛో ర్రతోడిదే గతీకాని "జేబు 
కామ, 

పార్వ---అటులైన నీభర్త నే యడుగుము, 



a క్రనుతి 

భవా... నేనే మైనం దప్పాడితినా ! (ప్రపంచమునశేవి యాచరణమును  జెస్పీతినా 4 

జేదశాన్ర్ర వ్యతిరేక మైనమాట పలికికినా ! నాభర్త నడుగవలనీన పనియేము 

న్నది! 
పార్వ--- (తనలో) ఎంత జేవ్రలాడినను నీపీశాచము విడుదల కాదయ్యెనే (అపి నాథా | 

ఈ మెగూడ వెడలిపోవలసీగదనియేకాడా నీయఖ్సిపాయము. అటులేకాడొ 
యిదివణికు నికపజచికివి, ఇప్పుడామె పోననుచున న్నది సీ నా పెతో శేమి చెవ్వు 

దువో ఆమే యిక్క.డనుండుట కంగీ కరింపను, పొమ్మని వెన్వుముం 

ఉద... భవానీ | మ మ్మేలచంపెదవు. నీశ్రహడల బొమ్ము. 

భవా... నాయుని కీవలన మీ కేబాధయు లేక్షుండునక్షు "నే నుండెదను. ఈయూరం గోట 
కుదూరముగా చేదైన బనచూచుకొని యటనుందును. ఉదయమున నొకసారి 

వచ్చి మోపాదదర్శన వెజనర్చి పోవుచుందును అంతవణ కను గ హింపవలయాను. 

ఉద- (ఆప) పార్వతీ ! ఈయూర చేమూాలనో యుండు చిడల నుండ నీయయగూడదడా ? 

పార్వ... (ఆప) ఉదయముననే వచ్చి దగ్శనమని కూరుచుండును, నాకోడు కామె 

యున్నకడ కప్పుడు వచ్చుట సు. దనకొడుకును తేకుండం జేసీతినని 

నావం గోపమున నాకొడుకును గొంతుపీనీకి చంపునేమో * 

ఉద.....(అప) పిల్లవాండు కాండుకదొ__ గొం తెట్లుపినుకంగలదు భయము తేదు. 

పార్వ-...(ఆప) ఎన్నియేండ్లున్న నేమి వెళ్టివాండుకాండా $ అదికానియెడల మినుప 

సున్నియుండలో విసము పెట్టి హు హా $ సనా నిదివజకే నమ్మలేదు, 

ఇప్పుడు బొత్తిగా నమ్మవీలు లేదు. 

ఉద...(అప) ఇందున నొక ధర్మనూశ్ష్మమున్నది వారిసంసౌరనుంతయు నొక్క. 
సారియే యూరుపిడిచిపోవునెడలం (బజలు కొంత సండేహీంతురు. ఈమె 
యిక్కొ_డనేయుండు నెడ ల జగచ్చేవుండు భార్యనుదీసీకొని య త్తవారింటికి6 బోయె 

నని వాలేమియు. దల పెట్ట"నే కలపెట్టరు, 

పొర్వ---(ఆప్స (ప్రజలా + న. ర. వారు నునకుం జేయునటేమి ? 

అయినను నీయాజకు వ్యతిరేక మునర్తునా 4 ఆమె కోట వెలుపల నుండవచ్చును 

"గాని, మొదర్శనమునకు వచ్చుటకు నే నొప్పుకొనను* 

ఈద... (అప అటులై న నేమిచేయ వఠనీన దని నీయభి పాయము ! 

పొర్వ---(అప) చిందటిీ దినమున దర్శనమునకు 'రానిచ్చెదను, రాజుగారి "'సిలవై నదని 

రెంగవడినమున నడ్డు పెట్టిం ఇదను 

ఉద. (అప) నాసెలవనుట యెందులకు ? నీయిష్టము వచ్చినట్టు చేయుము, 
పొర్వ-అక్కా. | నినిక్క_డ నుంచుట కంగీ క రింపకణప్పదని యింతసేళ్ళను రాజు 

గారికి బోధించుచున్నాను అక్కా! జగద్దేవుని "పెండ్లికి బూర్వము నీవు కోట 

వెలుపల నెట్టుంటివో యిప్పుడుకూడ నళ యుండవచ్చును, రాజుగారి దర్శన 

మునకు రావచ్చును. 
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భవా. చెల్లెలా | కృతాధ్ధురాల చెతిని, నాథా! సెలవుతీసీథొందును. 

(జగదేవుడు భవాని వీరనుతి పోవుదురు ) 
ఉద... ఇంక నిక్కడ చేమున్నది శ 
పొర్య..చింజీ వి రణధవళు 6 'డాపద్విము క్రి నొంచెనుగాన నీదినమువండు గంజేసీతిని 

గాదా! వించోరగింతము రమ్ము* 

ఉద-(తనలో) ఆలిమాటకు నెదురాడం 4 జాల నకట' 

బుద్ధి గంటగంటకు దిగి 4 పోవచుండేె... 

సస్వతంతత పూర్తిగా 4 నలమె జన్ని 

జరము దిగ వాతము ముంచి 4 వై చునట్లు, 

లోనికీంటోదమా + 

పార్వ...రవంత పనియున్నది మిరు నడువుడు, మోవెంటనే వచ్చెదను, విందునకుం 

బిలిచినవారిని అలిళిచేం ద్వరలోల బిలుచుట కు త్తరువిచ్చి వచ్చెదను, 

(ఉదయా దిశ్యుండు నిష్క_)మించును ) 

అలిక ! జేగ రమ్ము. 

(అలిక (ప్రవేశించును ) 

ఏమి జరిగినదో తెలిసీనదా + 

లలి. (తనలో ఇాటుననుండి యన్నియు ఏంటి ని, (పకా) అమ్మా! నాకెట్లు తెలి 

యును * 

పార్వ---ఇప్పుడు శెవ్వుట కాలస్యముసను, కొని ముంత్రిని జూచితివా + 

అలి ...చూాచికిని, 

పార్య. సే. లేపాకనియింటికిం బోయి యాకనితో నూటలాడుము, నేను జెప్పిన 
పద్దతి యంతయు జ ఫయున్న డా గి 

అలి....ఉన్నదమ్మ్శూం 

పొర్వ----నేను (టోత్సహీంచిన ప్రెంకమ్యాతే ముండంాడదుసునూ ! ఆశనియంత యాత 

నిశే యట్లు బుద్ధిఫుట్టినట్టు చేయవలయును. ఎట్టు చసెదవే! ఇదివఆకు దుద్దు 

లిచ్చితినిగా దా ఈసారి దండ కడియములిచ్చెదను, 

లలి... నా_్యపయోజకత్వ మేమున్నదమ్మా శ మీరు శెప్పినఫక్కి. స్ఫాదస్థ మె యున్నది 

శాదొ, 

పార్వ-ఎసశరే రమ్ము. 

(ఇద్దజు నిష్క) మింతురు.) 

టిడి తృతీయాంకము. 



(శ్రీరామ 

ఏర్రమతి 

చతుర్దాంకము 

ప్రదేశము :--వముంక్రి మేడ 

(ప్రవేశ ము--లలిత, సీరారామసింగు 

సీతా__ అట్టు తొందరపడెదవేల ! ఉండు రవంక సేస్తవజకుండుము. 

అలి......సీంగుగారూ ! మొవఠలన నాశేమిసుఖము 8 మారు గావంక(జొడ కుండనున్నా రు 

పడుకకుర్బీలోయ గూరుచుండి మిందుమిక్కిలి. కునికీపాటులుకూడం బడుచు 
న్నారు. మోకునికీపాటులు చూడ నాకొడలుమంటగా నున్నది, 

సీతా... తొందరపడకు, ఈరాత్రి నీవు వచ్చెదవనియే నల్లమందు మటికొంచె నధిక 
ముగా6 దగిలించితిని. 

లలి. అబ్బే ! నల్లమందు (మింగిదరా 1 

న్రీశా..(ఆవులించుచ్చు 

గీ _బాహ్మ బుదికీ బంగి వె? రాగ్యమునకుం 

గవితకు హారీతకియు, బాలు 4 గానమునకు6 

గుకు్రూూటపు గుండె ధైర్యము 4 కొకు, మటియు 

నరములకు నల్లమందు బం 4 ధురములగును, 

ముందింకేవజకుC బట్టుచేయలేదు, (ఆవ్రలించుచు) రవంఠనేఫు తౌళుము. 

అలీ... నల్లనుందు 'వెందలై న మక్తుపదార్హముల నానారించి శరీరము పొడుచేసికోని మోరీ 

సరనమున కీ యు త్లేరవయస్సులో సీద్ధపడ ట యెందులకు + 

సీతా..నీవు చిన్నణానవగుటచే మావయన్సులోని రక్తి సీవెజులవు, 

(ఆవులించుచు) వై ద్యమొకటి మం[తమొకటి 4 భ క్రియుకటి 

కవితయొకటి వైసరస మొ 4 క్కంటియుల బూర 

వయసులోకంశకు ను శ్రర + వయసునందె 

కడు నికరమొచు నిగ్గోచు + ఘనతంజెందు, 
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లలి (తనలో సీపిండకూడుఖునత, (పకాశముగా) మంతి గారిని జేపచ్సితివమ్మా ! 

మవాదృ ష్టవంతు రాలవక్మూ ! మాజాతికంతీకు మణివూనవు పుటితివమ్మా యని 

యందటు నన్ను వేనోళ్ళం గొనియాడుచున్నారు కాని యిదిగో వాసాభాగ్య 
మిట్టున్నది కువికిపాటులసుండి మిమ్ము లేపలేక చచ్చుచున్నాను 

య 

నీతౌా_.ఉండు అప్పుడే యే మైనది. ఆసావై ద్యుం డెట్తి కేవ్యాయును జేయుచున్నాండో 
య థి చ ఓ ర 

నీ వజు(గుదువా ? 

లలి... ఈలేవ్యాములవలన నాసవములపలన, షగ్చత్తులవలన మోకడుపు నింనుచుక్నడి 

కాని నామనన్సు నిండుచున్నదా ? నేనందజివంటి దానినే యెనయెశల నాకీ 
బెంగ యుండునా * ఎవరిని సమ్ముకొొంటీనో చచ్చువజకు వారితొ వనే కాలము 

దొరలించుకొను స్వభావ మున్న దానను గావున 

సీతా__అదినో ! అట్రిబుద్ది కలిగినదానవ్రు శావ్రనశే నీవు చాగపడెదవు గొప్పవారిని 

జేపట్టినది, బుడి డెగలిషి (ప్రవ ర్రించినది, తోట దొడ్డి సంపాదించుకొన్నది మేద 

మిద కట్టుకొన్నది, తంగేనువూంతలాగున +డలీరిండ నగలు చేయించుకొ 

న్నది తొకట్టని తనఖాయని ష్మృతమని పొయయని యేవో కొంత విరివిగ వ్యవ 

హారము బేసికొన్నద్కి యని నీకా ఖ్యాతివచ్చును ఒడుదొడుకు తికుసడు 
తిరిగ యొడలు పాడు చేనీకొన6 దగిన లేతివయస్సుళో( జప్పున నిళ్ళ్యు6 జేవట్లి 

చాగుజేనితినన్నఖ్యాతి నాకా కలుగును. ఉభ యతారకము గా నూండును చూడు 
ఓక ముద్దు 

(లేచుచున్నాండు.) 

అలి. లేచినారు, మందు పట్టుచేనీనదిగదా 1 

సీతా...కాలు తిమ్మురయెక్కినది (నేల నడచును ) 

లతి_...తకాలుతిమ్మరియెక్కి బేవులాడుచుండలగా నిప్పుడు ము స్లైందులకు 1 

సీతా__చానిదారి నదియుండును, మందు పట్లీయక పోలేదు, a ముద్దున కభ్యంతర 
మేమి ? అలితా ! (ప్రపం చధోరణీ యం'తేకాదా? సుఖము దుఃఖము చెచియొక 

(పక్కు_ను నునసును సదా యావరించి యుండక తప్పదు 

గీ, కొడుకు ,తెమాసికపుశేడ్సు + గొడవలోన 
నాలి కప్పుడె నెలతప్పె 4 ననుచు ముదము 

భార్య పదియవనాటి ళూ + రృముల వెతను 

గన్నె పదునాలుగేండ్ల చా 4 నన్నకులుకు. 

ఆ. వె. ఒకూచేత దర్భ యొకట 4 న త్తరుబుడ్డి 

యుకు-కంట?ం జినుకు 4 నొకట చెండ 



వి వఏవిరవుతి 

యొక్క- చెవిని మరణ + ముక చివీ జననంబు 

జగతిలోన బదుకు 4 సరణి యిపియెొ., 

జాలిగుండెవాయ + జను లేమియందురో 

యనుచు భీకిం జెందు 4 నట్టివాండు 

పిడియమునను గొంకి + వెనుకాడువాండును 

ధరణిలోన నెపుడు 4 దకం-బేరుం 

గీ పరుగులిడుచుండ. (గిందను 4 బడియుం గెరలి 

ముండి తోపుగ ముందుకు 4 బోవువాండు 

తన్నాకయగొట్ల్ట బదుగుర6 4 చాను వుంచి 

చెట్టం గాంచ శెవ్వరినై న 4 గొట్టువాండు 

నేడ్చుచునె పెండ్లి విందార + గించువాొ(డు 

సిగ్గువిడియంబులను విస 4 రించువా(డు 

స్వార్థ మే పరమార్థమై 4 యలరువా౭డు 

(బదుకదగినట్టివా( డీప 4 పంచమునను. 

సౌఖ్యజీవను లిద్దజే 4 జగతియందు 
ముండీయొకండు వేదాంతియొ 4 కళాండుసుము 

నడిమివారల[ బదుకు వి 4 నాశకరము 

గడియగడియకు మృతికంశ 4 ఘనతరంబు. 

అలిత....మిరు మొండీయెనటా * జేదాంతీయెనటూా ! 

సీతా... వెత్తిదానా 1 జీచాంతిని-గానలకే క క్ 

న్ మంచుము త్తెంబుల గులాబి 4 మాలన లెను 

నిన్ను దలమోా6ద నిగుళొందు. 4 గన్ను లందు 

బెట్టుకొందును మెడచుట్టు 4 ౫ట్టుకొందు 

జేతనిడుకొందు నెదమైనిం 4 చేర్పుకొందు 

(పసవఫలబంధురోద్యాన 4 వనములందు 

గల గువాలందూటి మృదుగాన + కలనంచేటి 

కృతక లాలి నెక్స్కి- కాం గిళులంజొకీం 

పొన్నగున్నల కెగంషబాశి 4 పూలు కోసీ 
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(పసవకందుకముల: గుండ + బంతులాడీ 
యలసి పన్నీ టికొలయకుల 4 జలకమాడి 

శతేనటీయల నెగందోలి 4 'కేనెంగోలి 
కోకిలరవంబులకు మాటు 4 కూ (తలిచ్చి 

శెరలి పుకివిప్పీ నటియించు  శేకులకును 
బొరిపొరిని గుబాళించు పా + వురములకును 
బూవుటంగీలుదాల్చి పు + ప్పొడినిబూసి 
సరసనాటకములు (శద + ర్భన మొనర్చి 

చిట్టిముద్దులు వెడ వెడ + పొట్టిముద్దు 
లలధవళభగిరికంబ చె 4 శీనముద్దు 

లబ్లికంచును మిగుల లో 4 ,ననముద్దు 

లమృతమునకం"బ రుచిమంత+ మైనముద్దు. (ఆంగిదగ్దును.) 
అలిక .....(తనలో) ఉఊన్న(ప్రయోజకత్వ మంఠతయే | 

న్సీ తొ. లెన్నొరోదసినిండెడు + నన్నిముద్దు 
లై యెడమైనలేకుండ( + బెట్టుకౌనుచుం 

దనువ్రుతనువునం గరంగిపోం 4 జెనచికొనుచు 

చేహ భారంబు విడనాడి 4 తేలికగుచు 

పూల జేకులమై యై 4 బూర్లుదూది 

వీంజపీంజలముగ మాటి 4 వింటికెగిరి 

చందగోళంపు టమృతవ + ర మున దడీసి 

'మెజుపుందీగలు మనచుట్టు + మేళమాడ 

తారకలు తలగ్గబాల ము 4 త్యాలుగురియ 

గప్పుమను లేజమున నెట్లా 4 కలసిపోయి 
యద్వితీయము నేకమై + యలరియలరి 
(బవ్మామై పోవ్రదుముగాదె + పద్డునయన, 

ఆలిఠ...... నీతొరామనీంగుగారూ ! మితో నొకసంగతి మాటలాడుటకు వచ్చితిని 
ఇంకకుయబూర్య మెంళసేపో మిరు కనికిపాటులుపడుచుండుట పతం జైప్పతేదు, 
ఇప్పటి స్థితి జూడ నల్ల నుందుపట్టిచ్చు ట'చేక నక్ష్యత్రనుంగలముల్య్కు చంద 



ర్డీ వీరమతి 

గోళ ముల, అమృతవర్ష ములు (బ్రిన్మాపదన్రులతో మిరున్నారు, మిరు దిగి మను 
స్య(ప్రపంచమునకుం దిరుగ వచ్చి కునికిపొట్లు పడకండు నెడల మితో నాక 
మ. ఖ్యాంళశము మాటలాడవలనీయున్న ది, 

వీతౌ._సీకంపె ముందుగా శే నొకముఖ్యాంళమును జెప్పెదను. ఈ యెడనుచేయి నీ 
కుడిభుజమున వై చితినా ! ఇదియొక సొగసుగానున్నది కుడిజీయి నీయెడ నుభుజ 
మున వై చితినా 1 ఇది మటింత సొగను గానున్నది ఈ శండువేతులు నీశిండు 
భుజములపై వై చితినా యిది (ప్రపంచాతీతమైన సౌగసుగానున్న ది రమ్ము ! నా 
యొడిలో(గూ ర్చుండుము ఒక్క_ముద్దు (జేయిలాగ ముద్దుంగొనంబోవును.) 

లలీక.. (ముద్దు పెట్టుకొ ననీయకుండ నాతనిదౌడలు నొక్కు_ను.) ఆదేమిమ. ద్దులమ్మా శ 
శ్రీరాములు మొదలు చి త్తగింపవలెననువజకు నొక్కే ముద్దులైన యెడల చెట్టు 
బేవులాడవలసీనది వలదు. వలదు, 

ఉండు ఉండు, కట్టుడుపండ్లూడి పోవు చున్న వి, (సర్దకొనంబోవును ) 
లలితే... ఇదియొకకర్మమా ! నీను ద్దులలో గొరోదెకో దప్పికో కూడ భాగమున్నదా ? 

నాకర్మము సరిసరి? ముద్దులి(క నక్కుఆలేదు. సీంగుగారూ ? చేను నాపని 
మింద రాలేదు రాణిగారొసెఅవు వెని వచ్చితిని, 

నీతా. అలాగా! అటులైన నవహితుండ-నె యున్నాను, (ప్రనంగము నచ్చినది కావున 
నొక్కు_మాట చెప్పుచున్నాను. విను, రాజుగారు భార్యావళు (డై 'రాజ్యన్నః 
నాకు వదలి వెను, నేను నీకు వళుండనై యీరాజ్యమును నీక వదలీవై ఇెదను, 
ఇందులోనున్న పరమార్గమిదినరే.యి(క' నీవు వెప్పంబోవునబేదోకానీ ! 

లలిత... నాకు మో రాజ్యములు బిరుదములు నక్కఆలేదు, రాజ్యములున్న వాశేమి 
సుఖపడుచున్నారో "వేనెజుంగనిదా ! నాకు సంపదలందు శేళ-మెన యాళయు 
లేదు. గొరవము పాతి వత్యము (వధానములైన కుటుంబములోని దానను, 
మిమాఅమున మర్యాదగా గాలశ్నేపము చేయవచ్చునుగదా యని మిమ్ము 
జేరితిని రాజ్య పదవులందు సధి'కారనంపదలందు నకేక్ష యుండెడిదానెనీ యైన 
యెడల మివజుకు రాకయే పోయియుందును, 

నీతా... నీవు చెప్పినదేదో నాకు బోధపడలేదు, 
లలిత... ఈగూమున బోధపడునేమో యిది చూచుక్రనును, (చెయటుచాటుననున్న హార 

మాతని చేశ బెట్టుకు,) 
నీతా... ఈ హారము నీకెవరిచ్చిరి 1 
అలిత ఎవరిచ్చికో హోరమే ఇెప్పునుం బాగుగా నిదానింప్రము. 
నీతౌ...ఆం అం దీనిపై జగ ద్దేవుండని పేరున్హ జే, 
లలిత... కను. ఆతం యిచ్చినాండు, 
సీతా... నీన్ల నావళ మైయుండ నీ కాతల్రేళయాయనలయును 4 ఆతనికి నీకు... అ_. 
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లలిక_... ఆతనికి నాకు సంబంధమున్న యెడల నీతో శేలవెప్పియుందును! నీఇైవికీ గాన 

సేవయగన ని ఇెప్పితినన కొంటిపికా బోలు + అకండిచ్చినహారమును. నీచేత చీల 
సెట్రీయుందుని | నాకంకుల గర్ము ఉతి గలవాడవు కావున నాకం బై సరసు( 

డిచ్చిననోరముతో నీ బు*ములళ దీర్చుకొని చాసపడుమని నే నిచ్చితినను 
కొంటివి కాబోలు నేమి ఈరూత్రనై న నాళోచించుకాన వై తివేమి + నుం(తి 
వదవి యిస్తే నిర్వ ర్హించుచుంటి వాయేమి శ 

సీలా_.సీయధి షేపణమున కేమి (| అమ్మ గారిచాసియైనది మంత్రిని దిట్టపండ నుండిన బె 
వశె? అకండిచ్చిన హారవునుదున్నావుగదా ! ఆశండిచ్చిన హరమనుచున్నావు 
గదా! 

అలిక__ ఇచ్చి నప్పుడు దొంగిలించితినని శహ్వుటకు నోశాడునా ? 
వీతా__ ఆతం జేల యీయవలయును ? 

లలిత... ఏలయను(ప్రక్న మెందులకు ? కోపము లేఫికొట్టు, (ేమలేని "పెట్టు నెచ్చటనైన 
నుండునా + 

సీతొ.._.అందుచే నాతండు నీయందు (పేరుగల వా(డు, అంతేశాదా! 

అలిత.__ సంచేవా మేమి | 

నీతా... అట్లయిన నీకు వాకనికి సంబంధము లేదని చెప్పితిచే ! 
లలిళ...._పేమయున్న చోట సంబంధ ముండకతప్సదని వ్యాస పో క్త మున్నది కాబోలు 

నేమి! 

శీతా... లేదులే ! సంబంధమున్న చోట. (చేమకూడ నుండకపోవచ్చును* మనస్ఫంబంధ 

మైన (పేమసంబంధ మే సంబంధము కాని చేవాసంబంధ మేమినంబంధము శ 

అలిక.....ఆకతనికీ నాకు మనస్సంబంధ మున్నదని నీ వెక్ళెటుంపదువ్రు 1 

సీతా__ఆశనికీ నీయెడల ననురాగమని ఇెప్పికివికా దా? 

అలిర_..ఆం'లేనా 4 అతనియెడలం (చేమ నాక్రున్నదని ఇెప్పీతినా శ ఒక చేతితో నమ 
స్క్కారమగనా శ ఒక్క_ముక్క_ఆముతో (బాణా యామ మగునా * నాలుక 
యంగిటికి. దగులకుండ రుచి పుట్టునా * చేయిచేయి కలియని మలయ... మెట 

నైనం జూచితివా ! చందమామా రాజే యోగం జం్యద్రకళ (కిందికిదిగునా 4 

సీతా... చేను టక్కుటిష్యన నడుగుచుండ నీవు టక్కుటిక్కు నం జెప్పవలసినదే కాని, 
అట్లు చది వెదవేల ! నీకట్టియను గాగము లేనియెడల నీహారను నేల తీసీకొంటివి ? 

అలిత....నీమనస్సునకు నచ్చుట కంతే చదివితిని, నే నింటియొడద్ద లేనప్పుడు మాయింటికి 
పొట్టము కట్టి పంపినవ్సుడు "నే నేమిచేయవలసీనది 1 

సీతొ._పోనీ ! ఇంటికీ వచ్చి చూచినతరువాశ నాతని మొగమునం ఛాజకేయింపక 
బోయితివా 



స్ట్ వీరమతి 

అలిత.... నేను హోరమును జూదుసరికే యాతం డూరనుండి లేచిపోవ నేను జేయవలనీన 

'దేమి ? 

సీతా సరిసరి ! ఆక డ శ్ర్తవారింటిీకీ భాగ్యతో బోయినా6డం యిస్వుడే విన్నట్లు 

క్ వచ్చినది. 

లలిత... అ త్తవారింటిశే పోయినాడో, వలకాటిశే పోయినాండో నా కెట్లు తెలి 

యుకు ! న 
కీతాసారే ! నీ వీహారమును నాశ్తీల చూపితివి ? 

అలితీ_...ఆతండు వాోరమును బంపెననునంగతీ రాజు గారికిం చెలియంబజచునెడల నొయ 

నమనస్సున శిబ్బందిగా నుండును అమ్మగారితో. జెప్పునెడల నామె నామాట 
నమ్మదు, నీవాహారమును దొంగలించితివని మిందుమిశ్కిలి నన్నల్లరిచేయునేమో! 
నాకు రాజవైన నీవే! రాణీవైన నీవే ! మగడవైన నీళ్లీ నీజీ మాతం డెక్క.డ 

నున్నా (డో కనుంగొని యాతనికి బంపి జేయుము. అట్లు చేసినయెడల నాతనిని 
జెప్టుందీనీకొని కొొట్టినట్లగును, అదిగాక యాతీనికి నాసె నున్న ముందాళ 

అన్నియు నేలమట్టమగును. 

కీతా_నీపై నింక నాళలున్నవా! 
లలిగ__.కావలసినన్ని, మగవాని, బదుకు వట్టి పనిశీమాలిన బ్రదుకు శాకపోవునికల నొక 

సారి శీ! యన్న పిమ్మట నింక. గూదలహాడం దిరుగు కందులకు $ పురుషులని 

మాకు (బహ్మాండనుంత పేరు మిపొరుషు మీట్లు భగ్నమగుచున్నది, కట్ణ లే 
యని యొక్క_సారి యజవయ6 గుక్కసయితేము తిరున మొగముం జూపదే |! 
మోకానీగ్లు లేజీ! మా సౌందర్య మెవ్యండే న నం బ రాళ వించుచున్నట్లు నూక6 

దోంపనీ | వానిని బురుగ్ముకిందం జూతుమోలేదో ! మాకున్న పౌరుషము 

మీ కెక్క_డిది ! పౌరుష్మప్రకటనముకిెజికో దుప్పీకొమ్ము పండ్లుక ట్రించుకొని 

మీసాలకు కరక కాయరం/ప వేసీకొని దేశ్రలాడుటయే కాని నిజమైన న౫టీమి 

మికులేదు, ఆడుది మగవాడు. మగవా6౬ డాండుదిం 

సీతా... అయ్యయో్యా ! ఆకనితోంబాటు నన్నులహాడ. ది స్రైద చెందులకు ! 

అలిక. నీవు మగజూతిలోం జేరనవాండవని (భమపడితిని క్షమింపుము, ఆకనితోపొటు 
నన్నుంగూడం దిశైదవెందుఖకని నీకింత రోషము వచ్చినదికదా ! నా శరీరము 

నీది. నా మనస్సు నీది. నా యాత్మ నీది నా సర్వస్వము నీదని నీవిప్పుజేకదా 

ఇెప్పితివి నీవు నన్నొక్కుటియన్నను దప్పులేదు. నేను నిన్ను నాలుగన్నను 
దప్వులేదు, మనకది విధి, సవాజము, భార్యాభ_ర్భృపరిపాటి, ముద్దు"పిట్టు 

కొనను మన మే, (గుద్దుకొన్నను మన మే, నునక భేదమెనప్పు డజమర యినా 
న్నది ? అభ్యంతర మేమున్నది ? కాని యాకేండు ని న్నెన్నితిట్లు తిట్టిశాండ్ 
నీ వెటు(గుదువా శ ఆతిట్టు వినయ నా(ప్రాణ మెంకకొట్టుకొనిపోయినదో | | ఛీ! 

ఎందులకు (బదికీయుంటినిరా యని యెంత యేడ్చితినో ! నీ సహవానము చేయ 



చతుర్థాంకము ర్ర్ 

బిటీకదా, నీయందింతే నుమ కారముతో? (వాంకులాడు చుంట(బిడ్రీక డొ చేనింత 

బాధపగడవలనీవచ్చివడి బంత్రేవానిశకైన సరే మనస్సీయంగూడదోయి ! భగ 
వంతు6డా ! 

సీతొ__అతండు నన్నేమనెనో వెప్పుము. 
లలిక__ ఏమనెనో చెప్పునునుటకాదు. ఏనుషలేదో యది చెప్పునునుము. అ పొగరుబో 

తాడినమాటలు నాకు వచ్చునా ! 

సీతా_..పోనీ ! అభ్మిపాయము6 జెవ్వుము 
అలిక__జ్ఞ ప్తియున్నంతవణ కాతేనిమాటలే చెప్పెదను. “నేను నీ కెన్నిసారులో వార్త 

సంపితిని, నీవు నన్న లక్ష్య పెట్టలేదు. నేను సిద్ధప పడీయుండగ నాపాదములు 

కొలువవలనీన నామంతిగాని చేశ గన్నె వెజం బొపించుకిొంటివి, నేను మహో 
రాజపుత్తు డను భవిస్యన్మవోరాజునను భియమైన లేకుండ నాతడు. నిన్ను6 

జేపట్టినా (డు సీశేను కన్నులులేవా ! బుద్ధిలేదా 8 పండియైన  నెలటు[గంగఅ 

పడుచుముసలిళ్లేద మెలుంగవా శ పదునెన్మిజేండ్ద భ రృ దారకుండను, సర్వ 

సన్నద్దుండనై  యుండగం---గడుపులోే నల్లమందు, గొంతులో ( బిల్లికాంత, 

కడుపు క్రింద వాతీము, చెత్తిమె బట్ట, కాలి సొట్ట, నోటిలో లొట్ట గలిగి 
కొటి కిం గాళులుబాచుకొన్న ముసలి 

నీతొ. శెప్పుము* ఆకనిమాటలుగద ! 

అలికఠ.. ముసలి గాడిదకెొడుకును జేరందీసితివి. ఆతండు పరనుదుర్మార్తుడు. మాత్రం 

(డిగా రాతనియిందు6 బరివూర్లవిశ్వాను లై యుండ నాకండు సామి దోహీ య 
(పవ ర్రించినాండు. అనేకలక్షు అన్యాయయుగ నార్జించినాండు, "నేను ద్వరలో 

నాతనిశిరమును ఖండించి కోటనుందు _కేలాడల ద్రీంచదకు ఆకనియిల్లు కొల్ల 6 

గొట్టి యాసొమ్మంతయు హ జేలితో (సాడ నీకిప్పించెదను. ఇది ముమ్మాటికి 
సత్య మైనకూట నేకు నిన్నుంచుకొంగును. నీవులీనిజే నేను Ss నుం నన్ను6 
గాదని శీవ్లు (బదుకలేవు ఈసంగతి బాగుగా యోజ్రైించుకిొనును,” అని యిట్లు 

శ ఖ్యకృంతకములగు హృదయిచ్చేదకములగు మాటల నాడినా౭డు, 

సీతొ...అప్పుడు నీ చేమంటిీవి ? 

అలిఠ .... చేను వట్టి మాటలదానను గాను చేతిలో బాకు లేకపోయినది వీమిజరిగ 
యుండునో $ అలిక పేరు రాజప్యుతై చరిత్రలో "వెక్కియుండకపోవునా ? అలి 

తనుగూర్చి కవులు చాటకములు (వాయకుందురా |! లలిత మహాపౌరుషమును 

గూర్చి పొత్మివత్యమునుగూర్చి భావిభారతీయకాంత లుపన్య్యాసము  లీయకుం 
దురా? ఏపీ! అంకేపని జరగనదికాదు. 

సీతొ...నీకు నాయందల్నీపేమకు సంశనీంచితిని, జగ దేవుండు మంచీవాండునుమూ | 

ఎంకలో నాతనికి దుర్చుద్ధిపుట్టినది 1 



ర్ం విరమ 

అలిళక---పడుచుందనమున నా(డుచానియందము, బాల్యమున మగవాని మంచితనము 

శాళ్యతములంటయ్యా * ఆ రవంక మెజుంగుమాసీనతరువాత నాండుది “పెంట 

చేయట. మగవాండు తుళ్తుపురుగుః 'డెబ్బడయేండ్డు గడిపిన మి ఇెజులోని 

యంళమా శ ఎంతమంచివాని కెట్టిదుర్చుద్ధి ఫుట్టినదోయని యాశ్చర్యపడినారు 

నుంచివానికి ఫుట్టకపుట్రక పుట్టినదుర్భుద్దియే మహాఘోర మైనది. విద్యాంను డో 
కవియో యున్నాండే ఐందేదో కక్కుఅితిచేత బోగమువీథి కెగయడినయెడల 
నంత విటాధము(డు, నంత పంకిలాత్కుండు మజియొక్క ండుండండు విప్ర 

నారాయణుడు వేసినంత గందరగోళము గాడిబెగ త్తర తరువాతి వారకాంతొ 

విటు6 డెవ(డైనయ జేయంగలిగనా ! మంచివాండే జనుల కెహుడు మహాపకారి. 

మఠతవ్యా ప్రలో మహాత్ములు చేనీనంత జననాళనము మహో యుద్ధముఅం దైన జరి 

ఇనా శ శాపముఅబే జవబాధ లొనర్సినవారందటు మహాతపళ్శాలు లే కాదా శ 

భారతయుదములో వీష్ముండున్నాండే అకండు విజయుని గాండీవమునకు జడ్తియ 
లేదు. కృష్ణమూ రి చ్యక్రములకు జడీయలేదు, కాని ధర్మరాజు శాపమునకు 

మాత్రము గడగడలాడుచుండెడివాండు. మంచివానిలో నున్నంత మహాపక్క_ర 

ళ_క్టి మజీయెచ్చటను లేదుః 

నీతా... నీవయస్సు తక్కువయైనను వార్హలు(ప్రబలముగనున్న జే. ఉన్నవి అేవివి చుట్టం 
బెట్టి చెప్పుచుంటి జే 1 

అలిత._....మా ఫెదకల్లి *'అలితకళ'* యని యొక ద్య్యరికాహ్యము (వ్రాసీనది. ఆది మన 

యూాకిలోని తాళప త్రగిగంథసంచయమున నున్నది. ఆమె నన్ను దగ్గజిం 
గూ రుచుండంబెట్టుకాని యేవో వూర్వగాధలు ఇెప్పుచుం డెడిది. 

వీత... సరే, ఇంక జగద్దేవునిసంగతి యేమియాలోచింపవలనీనడా యని మన మింకం 
జూడందషినది కాదా 

అలిఠజగద్దేవునిసంగతి మన మాలోచింపనక్క_జలేదు. ఆతడు చేయవలఅనీనవనియేదో 
యాలోచించుకొని స్థరపణచుకొనియే యున్నాడు. మననసంగతి యేమాయని 
మన భూలోచించుకోవలసీ యున్నది జగజ్టేవునివలన నుతి మోకు రాకుండ 
నాత్మరత్ష ేసికోందలచినయెడల మీరు నన్ను వదలి పెట్టవలయాను, 

సీఠొ...నిన్ను వదలి'పెట్టకుండ నే నాత్యరక్ష చేనీకొనుటకు సాధన మేమియు నుండదా! 

ఇఅళిర....మోరు నన్నుల జంకను బెట్టుకొని యేజేళ మైనే చాటిపోం దలంచితిరా 

యేమి! 

నీతా...దీ! చీ! ఆది పౌరుషహీనత కాదా? 

లలిత---మరణముకం కు మంచిదికాదా + సింగుగారూ 1 పర్యవసానమున నేం జెప్ప 
బోవు మాటను మిరు పొగ గాం ఒరిశీలింకందగినది. మికు చేవచేయుచు 

మీ పోషణములో నుండుటకు నాకెంత మవివాంఛయున్నను నా మూఅమున 
మిరు నృుతినొందుట నొ కీస్టముకాదుగదా $ మిరు నన్నుల ద్యజించిబదు 
కండు. మిరు నన్ను వదలినై చినతరువాత "నేను జగచ్టేవునితోంజేరి యాతనితోవి 
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హరెంఫుము * “సంతిచమలా గ్రాగీయు నంఠతవన్నెకాండుసు నంత యనుభవళాలియు 

నంతయారముగ్గీన సంసుండు నైన మం: తెసార్చథీ భోం గడశేటీన జాణ నేంీ 
గొ మైకాయల్ోం సలుకుమ్నూ చేను న్యప్రణ్య్భి న్యూతీబఐ. నేను. దెచ్చుళొనను 

మోకు రానీరోంను.. ఇది సప బాణను గాం జెప్సీనమాట అందువలన నొతేని 
జారిని మాత్రము మూరు పడివీ అదు, నొకిగ్మ మెటులుంనునో నట్లు జురు నును, 

ఆగ్నిసాక్షీ గా మిరు మెడలో మూంయును సు వేయళేదుకాని భగవంకునిద్భపీ 

వ్రేత్ర మోభార్య॥ం మె చే సెటుకమ్ము_.వ? అటి (పేమస సంబంధ మటుంచు6డు. 

నుం|తికొజకు దొనీ (పొణవులు విడుచుట ధగ్మముకాని దానీకొజకు మంతి 

(పొాణను అ విడువందగునా! 

నీతా__శాండేమి నన్ను6 జంప్రబయేకికి నానిమొగము వానిమోర నీ కా భయము 
వలదు. 

లలిత... మాట అదర్చ మే మోకుర్భబండార మని నే నెబుంగనా! ఆండు (ప్రొణమల్లు 

భెగ్యముతో నుండంగలడా + 

సీతా __అటు లైన నీ ధెర్యముకిోకి పలుకుమున్నా ను అతనిని నేసే చంపించెదమం 
లలిత. (తనలో) అమ్మయ్య' ఇప్పటికి గూయమ్మగారి కోర్కె నెజివేంినె యున్నదిం 

((పకాశముగా) మోరింతి సాహస కార్య మొనగ్చంగ అరా! 

నీతొ __న్నాపాణముమి (ది! వచ్చినప్పుడు నేనేమి చేయవలసీనది! నా (ప్రాణమును 

గూర్సి యెన నేనంత అక్ష పెట్లమ గాని నాకు (బాణాధికయెన సీకు నామాల 

మున జిక్కు_వచ్చునట్లు కనబడుచున్నది 

అలిత___నా క6 జిక్కువచ్చుననియెంచి మాత్ర మొరాళీనిని జంపింపవలదు. 

సీతా-_-నాచిక్కే నీచిక్కు.. మనచిక్కే_ రాజ్యపుంజిక్కు_కూడను ఆతం డున్నందు 
వలన నచేకబాధలున్న వి, మహారాజా పెద్దవా డైనాండు, ఈసంవత్సరవెరా 

ఎ సంవత్సరమో యాళండు పండ్ఞగిలింపక తప్పదు. అటు పెని.___. 

అలిత.....మామాట కడ్డువచ్చితిని. మో'రాతనికం టే6 బెద్దవారుకదా? ఆతనికం పె మోశే 

ముందావులింతులేమో! ఎవం జెజు(గును! 

సీతా...అలాగున చెన్న టికి జరుగదులే. కుక్రనాడీ౫ింథములో నింకను బందొమ్మిది 
సంవళ్సేరములు శా కాయుహ్యమున్నదని సంపడినది అది నీద్ధాంత వాక్యము 

కాని మజీయొకటి కాదులే. అదిగాక యీ పందొమ్మి దేండ్ల శనిదశ యున్న బే 

యిందున నాకు మహారాజ వైభవముగా జరుభకనియున్నది డెబ్బజీండ్లు దాటిన 
పిమ్మట మహారాజరోాగ మేవుని నాకుం గొంతే సంశయము వెనుక6 గలిగినది 

కాని యిప్పుడు నీవు మాటలాడిన సన్ని జేశము నాసందేనాములో నివృతి 

మైనది. 

అలిక__నాశేమియో తెలియకున్నది, 
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వీరౌ. మహారాజు లేనక్టే యెంచుక్రొనును రణధవళుండు వెళ్టివాండుకజా!. ఎటు 
వచ్చినను జూరేవుండు "అపెటఅిసలాశుచున్నాయడు, అశండు రాజ్యము కొజుకు 
మామగారు బరజునిసావాయ్యము చే న తొనలను ప్ర) జాన సము పబ 

అముగా6 గనంబడుచున్నదిం ఇందజుప జలు వృథగ చచ్చుట హుందా! 

జక్క జగ బేవ్రండు సకారణముగ౬ జచ్చుట మంచిదా? ప్ర జాసంరక్ష ణార్భ మ 
సరాశ్ష్మ్మృకూూ మున జగ చ్రేవునిం జంపింపక నాకు6 దిజనే తీరదు సరి, ఇక్క.డీకీ 

జగద్దేవ్రుండుకూడా లేండనియే యొంచుము ఉన్నవారు రణధవళుండు తల్లియు- 
తల్లి పెద్దడి. నుంచి మాయలాడియే యగును. నిన్ను వారికి సంరక్షకురాలిగ 
నియమిం చెదను గావున నీవు తలంచుకొన్న యెడల నా మెను మూడు నిమునము 
అలో సాగనంపవచ్చును* ఇంక నున్నవాడు రణసవళుండు వాడు తేని 
వా౭జీ. ఇంక శనిదఇళామహాోరాజయోాగము బంక మెనదిక్రదా! నీకు మహః 

రాజ్ఞ యోగము! 

మునిం లతా మిమ్ము బట్టుకొన్నళని నన్నుంగూడం బట్టుకొన్నటేమండి! 
ఇదిగో నావంటి చక్కని చుక్కా, నావంటి యొయ్యాారి, ఇదీగో నావంటీది, 

అయ్యా! నావంక నెనం జూడశేమి? చూాప్పులశేమి లోపము! ఇదిగో నావంటిది 
మో క్రీయు త్రరవయస్సులో భార్యగా నుండునని మోజాతీక్షనులో నున్నదా* 
వెస్సరు.! 

సీతొ._అన్నియు నున్నవి. అనుభవములోనికి రాంబోవునప్పటికి నిదర్శనముగా నుండును, 

లలిక...నామాట చేను జెష్టుకొనయహాడదుకాని చే నొక తెను మాకం బదునెనిమిది 

రాజ్యముల పెట్టు కాదా? 

సీశా..నిజమీ ఆనంగతి నానునస్సులో శేకపోకేదు ఇంక మాటళేల * నీవు 

నొయింటం 'బొదము పెట్టుటచేత శే నాకు మహారాజయోగను నీద్ధెంచునని 

నా నమ్మకము, 

అలీత.... సీను బుట్టినప్పుడు మా“పిదత ల్లి మాయింట మహాలక్ష్మీ యవశరించినదమ్మాయని 

యన్నదంట నాకు నుహాలక్షి యను సేక్రే మాతల్లి యుంచుటకు నిళ్చయించెను 
"గాని రాణీగారు నాకు లలితయని పేరిడెను, 

నీతొ. చూడు అలితా! రాణీగారి పనిమోంద నీ విటకు వచ్చితినని ఇెప్పీతివికాచా! 
ఆమాట యేడియుం జెప్ప శేతే జీ1 

లలిత... వప్పదలందియే యున్నాను కొడుకు జగద్రేవు(డు, కో(డలు వీరమతితో 

నత్తవారింటికి. బోవ్రచున్నాండు. ఆతనికి మొర్గమున మృగ బాధ యేమియా 
శాకండం గొందజ భటులను సాహాయ్యార్థనూ ప పంప్రుమని మితోం జెప్టునుని 
యమ్మ'గారు నాతో సెలవిచ్చినారుః 

నీలోని జముగా యమ్మ గారి జశాతనీయం దిష్ట మేనా 
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లలిత... పభువుల యిస్టానీష్టతే లెట్లు చెప్పవచ్చును కళ మ్మ 
శీతా... అక డ త్రవారింటి శే పోన్రనా శ 

లలిత... ఆసంగతి. యెట్లు తెలియును? పట్ట ణాష్టానమ “ందలి పట్టణమునకు. పోయి 
యక్క_డం నొంతకాఅముండి వచ్చునని నగోందజ యలిప్రాయము. 

సీతొ__ ఇంక వచ్చుట యొక్కడిదికే. చంపుట శేర్చాటు చేయవలయును, 

అతీత ఎప్పుడ. శ 

సీతా. ఎప్వుడోనా? ఈప్రయాణను లోనే, మనరాష్ట్రపు వాద్దులు దాంటినపిమ్మటం 
జంపించిన మంచిది. వాదు మనకెంచదలఅకు! అమ్మగా రాతని రక్షకారము 

భటుల నంప్రమనిరికా దా! నరహంతలనే భటుల వేషము తోంబంపెదను. ఎప్పుడు! 
గూడచేయుందుకు కావున నవకాళను ననుసరించి వారు చంపుదురు. 

లలిక...వా రమ్మగారు పంపిన భటులలి తెలియంగూడదు, అట్లు తెలిసిన యెడల 

వారు వారిని నమ్మరు, మిరుపంపిన భటులే జగచ్దేవునిం జంపినయెడల మికొంప 

మునుంగునని మోకు భయమున్న దా? 

వీతా...నాకా భయమ. లేదు, పె రాజ్యమున మనభటు-జెనండో దొంగ యొువండో 

యెట్లు తెలియును అడవిలో జచ్చినవా6 ణెవనిచే( జవ్చెనో జేనివేం 

జచ్చెనో యొవనికిం | 

లలిత... పాపము జగచ్చేవుండు వధింపంజడునుగాంబో ఎ నని నాగుంజెలు దడదడలాడు 

చున్నవి, 
సీతా..పొపము నీది బేలగుండె, నీలాగున గడగడలాడీనయేడల మేము రాజకార్యములు 

నిర్వహింపంగఅనూ'! 

లలిత... ఏదో  మాటవచ్చినదికావునం  జెప్పుచున్నాను. ఒక్కసారి కూయమ్మగా 

"లేమన్నాతో విందురాశ నాకెంతో వింతమాటలాగునం గన 6బడినది, 

సీతా. ఏమున్నారు ! 

అలిత.....కావఅసీనవారు గతించినప్పుడు ప్రజ లూరక యేడ్చెదరు. నా ఇందుల శేడ్వ 
వలయునో నా కాళ్చర్యముగా నుండునని యన్నారు. 

సీతా...ఆమె యంకటిదేయగను. ఇప్పుడు నీమోంద యిష్టమెట్లున్న ది, 

అలిత_.._అధ్యాన్నమ్సు నల్టమడుగు- 

నీతా... నేనుండగ నీ కొళరిదయతో( బనియేమి! వావందలంచినవాని కీ భూరమును 
బంపఫపుట యెొందులకుశ నే నిచ్చితినిగాదా మెడలో వైచికళొనుము. చూడు, 

భటులను బంపుదునని యమ్మ గారితో నుననింజేయుము, 

లలిత... నేను బోయొదను, 

సీతా. ఇదిగో! ఆగదిలోనుండి పోవచ్చునుశే _.... 



ఆ వ నూటిలో నంజిలుక 4 “'సపాలోన సారంగి 

పద్ధుపుటములోన 4 భమరశకాంత 

నుదక మందు (గప్ప 4+ యొరయందుం దరచాది 

(కౌగిలించుకొని 

పడుచుదాసి నాదు 4 బాదూునులను. 

అలిత_. (తనలో అందుకో సంతోష మెంతయో నాయీ డుపంత. 

(ఇద్దణు నిహ్ము_మింతురు.) 

ఇది చతురాంకము, 



ప్రవేశము రమతి యొకచేత సీజనుగొని మజియొకచేత 

జగద్దేవుని బట్టుకొని నదిసించుచు ప్రకీశించును 

జగ వీగనుతీ ! అన్వర్ధనామభేయవై తివి. నీపుణ్యానున నేను (బడికితిని పెద్దపులి 

నోటిలో నెంతసూటిగా ఇెంత పతాదళాలినివె పొడిదికివి ? 

వీర....చానిశేమిగాని మోచేయిసళు పెట్టున్నది ! నాథా! మీబొధ నాకరాంగూడదా! 

జగ_నాబాధ నీకు రావచ్చువ గాని మెజప్రువెజయు నంతకంటి శీను) ముగ చేను 

నీవలె బ. లినోటంబొడిచి నిన్ను రిక్షీ ంపగలనా + అందువలన నీవట్లు కోరుకొన ( 

దగదు చూడు వీగమలీ ! పెద్దపులి మొదట "నెదుటంబడగ నేను. బలమైన 

నారా వమును వింటం దొడిగీ దెనిపె వె చితిని 

వీర. నే నది కనిపట్టితిని. అబౌొణము దాని కుడిజెబ్బకుం దగిలినది. జబ్బతసలుట 

యేమి, ఆది యెగిరివచ్చి మోకుడిచేతిని బట్ల కొనుటయేమి * అబ్బ 1 "టప్పపొ 

టంత వ్యపధిలేవండ నది యెంతశీఘిముగా మోడెంబడెనో 1 

జగ. అంతకం టె కీఘిముగ నీవు దానిని బొడిచితివి బళ్లై మెప్పుడు పట్టితివో 

ఎప్పుడు మో సపెట్టితివో ఎప్వుడుంకించితివో ఎప్పుడు పొడిచితివో ఆహా! వీర 

మతీ! నీభరనగటచే ధన్యుడను నీవుచేనీనంత శీఘ్మాముగా నీవు చేసినపని 
యేదో శేరు జెప్పలేవంటినే ! చెప్పుటకేమి ? నులభము, చేయుట దుర్గభవమని 
కదా యందురు 1 నీకు. జేయటయే సులభ్ధమయ్యెను. నాకది చెప్పుటయే 

కష్టమయ్యెనుగడా | 

వీర__ నాథా! ఈగాయ మెప్పటికి మానిపోవునో ! 

జ౫ గాయము లో6తైనదికాద. త్వరలోనే మానిపోవచ్చును. వెడలువైన గాయ 

మగుటచేత మచ్చ కొంచెము "పెద్దది గామ్మూత ముండునని యనుకొందును. 

వీర_...అయ్యో |! అమచ్చచే మి ముంజేయి యందము కొంత శగ్గిపోవునేమాకదా? 

జగ---కాదు, ఆమచ్చయే యీచేతికలంకారము, క్ష్మ్యత్రియుని చేతికి శౌర్యమే యలం 

కారముకదాశ నాభార్య శార్యమకూడ నాచేతియండే (ప్రకాశించుటనేశ 

నిదియే ధన్యతను మైనది, 



Ua వెళ వముతి 

వీర. ఈగుడ్డవె నింకను రక్తము చిమ్ముచున్నది. కావున మిరొకచోట వి(శమించ( 
దగినది, అఅనీయున్నారు. ఈశిలాఫలకము వె 6 బండి కొనుండు, 

జగం అటులే 

పీర....మనకు, నహాయులు 7౪6 బంపబిడిన యిద్దరుభటులు కనంబడకుండ నున్నా లేల! 

పాపము! వారికీ గరూరిరసత్న ఇమ. లనలన చాధయ్ మియు6 గలిగియుండదుగ దా! 

జగ... ఏీమో!పాపము! వాశేమైన మన సొహాయ్యమ పేక్షి ంపందగినన్టితిలో నన్నా రేమో! 

వీర... అయో! మనల రక్షీంచుటకు వచ్చిన వారుకదా! వొ రాపదలలో నున్నా రేమో, 

మన ముపీక్షించుట ధర్మమా! నేనొక్కసారి పోయి వారిజాడ కనుంగొని 
వత్తునా! 

జగ__.ఫు ణ్యాత్మురాలా! ఉవకారశీలవైన నీయుద్యమమునకు నే నడ్డుఇెప్పుదునా ? 

వీర... నేను మోకిప్పుడిక్కు_.డం జేయు సేవ యేుమైన నున్నయెడల నది యాచరించి 

పోవుదున . 

జగ... జక్కనిము సమె మన యాఅసీంపవలదు నీవు నా కక్కడం జేయున చేమియులేదు. 

నీవు దీనులగు (వజఅకింశేనీన సేవయే. నాకుం శజేసీన సేవకంటు శకెగుణము 

అధికము భగవంతుని సేనింపందలంచిన వారికి. (బ్రజావేవకం్ళుం బరమసాధ 

నము లేవు. కావునం బొమ్ము. నీవు వచ్చులోపల రవంత విశ్రమింతును, నీవు 
నా చింతను వదలి శ్నీఘముగ6 బొమ్ము, 

వీర...నా థా! పోయెదను. (వీరకుతి నిహ్ము_మించును ) 

జగ-.దుర్చళశ్వము "హెచ్చుగా నున్నది. వీగమతి భటసంరతక్షకార్లము. సెకిం బోవ 
దేమోయని నాయదారసీతి నామెకు వెల్లడింప లేదు. "సెం త్తమమాంద సలి 

యేమియు బాధగా నుస్టీట్టులేడు హః! భాన్యజేవతా! ఎంకళ క్రీనలచానవు! 

గీ లలితకును నాకు నేదియో 4 కలదంటన్న 
వార్తయా + దానివె (భాతృ 4 హర్తననుచు 

హా సవతితల్లి నిందయా ? థ్రీ యందుయాదం 

దండీ నను (దోచివైచుటా ? 4 దానిమోంద( 

గన్న తల్లిని బెడంబాసి 4 కానలకును 

వచ్చుటా? పైని పుల్మి వేట 4 భటులకొజకు 

సతిని బంపుటా? గ్ క్రిహీ 4 నతను (బాణ 

గతింగుజిచి సంశయించుటా * 4 కొలమహీము ! 

(ఇద్దజుళటులు, రామనీంగు, శివ్యపసాదుండు (ప్రవేశింతురు.) 

భాను శిషృప్రసాదా! అదిగో ఫులిబెబ్బందిని యలనీపోయి యొక్కుండే యట పండు 
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కొన్నాడు. ఆమె యెటకో పోయివదిరా.. ఇ్లంతకంకు నుంచినమయము 

దొరకదు, ఈతనిని జంపుదమురాం 

కివ-_రాననీంఛా! ఇంకను మేలుకొనియున్హట్టగపడుచున్నడి కునుకులోం బొడి 

చినయెడల6 వొడీచినవానికీం బొడువంబడినవానింం గూడ సుఖము తెలియ 

లేడా? అందువలప రవంత శఛాంతింతరు, 

రాను. ఈలోపల వీంనుతి వచ్చినయెడల మనయాట సాగదు, పొడుతీము రారా! 

శనివ_._.ఉండు* ఏదో మాటలాడ లగోవనున్నాండు, 

జగ పర మేళ్వరా 1 

గీ కాన నేమెరొ భటు లింక 4 గాననారు 

వారి సిద్ద ఆః గృపను (బో థీ వంగదయ్య 

కష్టములు మాకొసంగుము + కాసి మము 

సొ(శ్రేయంచినవారి స్ 4 యంగవలదు, 

ఈశ్వరా! యొక్కవరము నా 4 క్రీయవలయు. 
(బొణముండునో యుండదో 4 యనుచునెంతు 

భా ర్భరాదయ్యె యిటకాను 4 వచ్చువరకు 

(బాణములు నిల్బుమయ్య! యో 4 పరఠరమపురువ. 

గుండె యేముకొ గొంతులో 4 గొట్టకొనియె 
(గుడ్డు లేమొళొ లోనికి. 4 (గుంకందొడంలా 

రామ రఘురామకోదండ 4 రామ .., 

"రామ ళన oe oo 

(మార్చపడును ) 

(రామసీంగు శివ(ప్రసాదు(డు నాతని సమోసింతురు.) 

శివ---అరళే! ఇంశలో నీకని కింతదజకో వచ్చినదే. 

రాను... మనకు మాటదక్కు.యోగము లేకపోవుట చేత 

కివ__._ ఇయక6 జేయవలనీనబేది! 

రామ... ఇంకను మరణింపలేదు. ఒక్కోవిసరు విసరుదమా+ 
శివ. (మాటలాడక యూోరకుండును.) 

రామ... వాటలాడక వెత్తిమొగము వెచుకొని యట్లు చూశెదజీల | 

థిన.'నేను వెళ్టీమొగమువై చితినని నీవధిక్నేసించితివికాని నీవెంగము వెట్టేన్నర మొగము 
లొగున నున్నదని నీవు (గ్రహీంపలేకుండ నున్నావు, 
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రామ. వీమో నానీ తి చాడ నంతవరకు నచ్చి" నే కనంఎడుచున్నది. ఎెక్కడనో 
పనికి కూలిన దైవప్రార్థన జేసినాండేమి! “దానిమాలనున మనస్సున కేదో 

బింకము తినట్ల (పడోచున్నది రా 
9ివ--అ ప్రార్థనలో నుటీయొక -యవకి తివక__లన్నులహార్చి తనభార్యనుగూర్చియు 

“సేమ్ దారితిరు కాన్న సేనంక గణింపక పోరును _ తీనక్రీయాపదవచ్చినసరే 
కాని మనశేయాపద యు రాకుండ రత్మీంపవలనీందం భ।వంతునిం (బార్తించి 

నాండురాం. అది నాకొంపతీసీనది స్ట 

రామ. నేనా మాట * అక్ష కమ చేయలేదు. "రాను ళామ వాని చిటచివర సేడ్చిశాండే.__ 

అది నన్న బాధించినది. మశత్రెల్లి తెండీ రామభజవ చేయుటచేత చేను బుట్టిత్రి 

నంట. నాకా మాట క పికివచ్చినిడరా! తె కదం డల హట్ర యొకటి రానముజజిన 

మాట యొకటి ఈ ర60డుకణసీ యుక్తో గా కీలున శే పబ్బులేకుండం చేపిన 

జేమిరా! దీనిసిగదరగ __-ఏదో (కొ 3 ోమలాపన నిదియేచోయి చూడు 

శివపసాదా! మవలంగూర్చి (ప్రొర్షించినా (జని శవొక గొప్పగా జెప్పితివిం 

ఆమాట నాకు నచ్చలేదు అందులో నొక_తిరకొసున్నదిం మన మాతని 

పాతు అమనుకొని యాతే డట్లు _వార్థంచినాండు వేము తన గొంతుకోంతకై 

వచ్చినవారమని శెలిసి ముండీసయొ2లీ అబ్బో! ఒకజేటు (? శేయువాంజేకాని 

మానువాండుకాందుం. "నేను మనుష్యత త్రము అ నొక్క నిముసములోల గని 

పట్టంగఅను, చూడు ఎప్పుడు నెజుంగనిక ర్మబు వచ్చినదేమిరా? 
జీంటకుక్కకుం దోంక సేమిరా? చీ! కడపటిమాబ యొక్కటి చెప్పు 
చున్నాను విను, న సరు విసోపోచవ్రదమ ంటరా! నీవు 'ఊ యన్నయొడఅ 
“నేమ సిద్దముగా నున్నాను 

వివ. నేనాబోలికింకం బోను నామనస్సు తిరిగి పోయిన ది. 

“రాను... వెక్కుడనో వెట్టి ముండకొడుకులాగున నన్నావు నాకుహా(త్ర మిష్టమని వెస్పీ 

నానంటోయి! ట్ర్ వచ్చితిమి కావున గనులు మూనీకొని యొక క్కదెబ్బ తీస్రీన 

యెడల నాల్గుకానులు చేతిలోం బడునేమోయని యాసచేకీం బెప్పినానుం 

పోనీ... మన మెవరము ఇచేయిచేసీకోవనలదు రవంతసే పూరకుండునెకల నాతంజే 

చచ్చును. అప్పుడు మంత్రియొద్దకుం బోయి మనము చంపీతీనుని యొక్వు 

క్రొందము. కష్టపడకుండ మనసొ మ్మెదో మనచేతిలో. బనును, 

శివ.చీ చీ! అది మటీంకతప్పు, 

'శామ....-నీమనన్సు మంచి పరిపాకి చెంందినట్టున్న దే నీనొంతుక గోయః అద్భష్టవంతుండ 

వోయి! నేనింకను రవంతయూ(సలాటలో. దటపటాయించుచున్నాను గాని 

నీవప్పూడే.-- డై కెక్కి. బిజ్ఞబిగిసీకొని కూరుచుంటివంటరా 1 శివప్రసాద! 
సీమనస్సులో నిత్వజేలాగునున్నదో ఇచ్చంగఅవంటరా! 

శివ-..-వీదోమ్యాక ము. పిలేరుగంతులాగునల దఠ్యశిందుగాల. దిరిగినటు కనబడినడిరా, 
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అని మామూలు వీగకేరం ఎనవొనట, కిం ల we పాన 

రున్న దే... దానితో నౌ * ల్రహంపు లో స *ఆశఇజోలి 

మువశెంచుఅఈ! అంతే రాజ గాదు యడల, 6*ది,వో్పుటం ౩ ౮ నిల్ నేరు 

మొత మట్కటుకోొని యర లా ౧4 + సీమా *౦ "౦ ముగ శీంక్ 
ta ౨ 

లో 

యేకాని యింతేకంటి లాం జప సమరే ag సన పేం రా 

మ్ సమయములో  అవియోద్ద బైల్ ఆం నందిన ఎఖ నా మెగా ము 

బిగాలు నాయొద్ద నలగ ౨ మేలు సమ్ముక " శావిసిా! ఇంం నన్నో 

ఊవాలున్నవిరా శెను డెను వీవో య తొగు. గాలోవనబు 
చాపొటుగాను లేల కింగా గాన్న బ్బ జారుగా ఇడ ప్పలోం దళుకుతళుకు 

ప గదలాచున్న టు ఎనలబి * చున్నది, 

"రామ... ఎంత శెలివితప్కవలో MW SWNT బట్య్మైాంతా ల ge ఇమన్మర 

అమ వలనే నామసధా గవ, “సాఉపోలయి ద నీ మాటటలవా భరి ౧చినది 

కూడ మాజిపోయినది, సకందు డెలిపీ ? వానికి నీవు గుషువవెి ఆవిరా! నీ 

కడుపుచింప! ల 
శివ. అటు లైన నాతనిశాభులు పటుకొ ౦దము రాం 

(ఇట్ చతొ. తోళులరు సం మరు ) 

బదైవట్రాగ్ణిన విన్నవారక మ న్స్ డగ న చిన కండగా జేసిన భా 6 కండ సో, 

(నేపథ్నమున) రామా! శ్రి 95 దను గయ ల. మృ3నొందిన 

జూడ లేమియు6€ గాన బడవ. రామా భవా, 

రామ... శీవప్రసాదా! ఆమె మనకొట కా (పక్కకు బోఖుచున్తుది* నీ చెచురుగం 

బోయి యామె నిటకుం దీశీకొనిరమ్ము, 

శివ నే నివ్వు డీయనను విడిచి కదలను నీ పపొమ్ము. 

రామ (తనలో) సే నీనీ నింక6 జంప్పగుసేషూ పాన దశా అపకొటు ముత శీంక 

నాపై సందేహమున్నఓ కొ (| వోలు అవి! 2 ఆక్టరలో శూర ఎ "యినా వరాం 

పుణ్యాత్కుఅ నాన్నిగ్య మెంతేపని చేసీనదో. (పకా కృపి ప్రోన్టనును, 

శివ (నిమ్మళ ముగా) జగద్దేవా! శాజకుకూశా! 

జగ---(కన్నులు లెజుచును) 

శీవ.కన్నులు తేజచితినా భ ర్హృచారకా! ెనెవండును! 

జగకివా! రాముండుకూడ తేమ. వచ్చినాండా! 

శివ... నిర్భాగ్యుఅనుగు మారాకితో మోశేమి! వీరయశమ్ము కుగూగ్చా యుకంగ CEN 

(వీరమతి 'రామసీం౫ు (ప్రకేంంయయు) 

భ్ర్హృచారకా! అమ్మగారు వచ్చినారు, తల్లీ! నమస్కారము, 

వీక__ళివా! చొగుగానుంటివాకీ నాఖా! ఎట్లుంటిరి! 
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జగ నీవు వెడలినపిక్కుటం జాలం దోందరచేసినది 'జేవా మకః(ప్రక్ళతు లక్క సారీ 
లోరమేటంబడి దించుకొనిపోవువట్ట్లగప డెనుకాని వెంటనే మజల( బైకువికినవి, 

ఫీన.__మహాసంతోపషను మోమనక్ళరీరపకృతులం “బజలసంపన్నము అసటచే బులి 

(వేటు మిమ్ము లొంగందీయలేకపోయెకు ఇప్పటివజకు మహాదృష్టవంతులము, 
లేవయగలరా! 

జగ ఇప్వుడేమియు జాృలేదు శేనశకేకేమి? (లే చికూక్బుండును ) రామా శివా! 

మీరు మం్యత్రివేం బంపంబడి మాకు మసోపవారములు చేయుచున్నారు. 
మో మేలు నుజవలేము 

త గొబూ! పొందిక గా మాటలాడుట యొట్టదో నేనెజుం(గను, మంతిగారు 

మిమ్ములం జంఫుండని మమ్ము6 బంపినారు. వీలు దొరకక పొవుటచే నింక 
వజకుం జంపతేదు. మికు జబ్బుగా నున్నప్పుడు చంపుటకు నీద్ధపడినాము కాని 
మో[పాగినమూఅమున(€ త Tre ఇది సంగతి, మిశేమిచేనీన 

మంచిజే 

జగ. మంతి! నాయెడల ననురాగ మేకదా! అతండు నామృతి న పేక్షింపనేల! 

శివీ.-ఆఅది నాకు తెలియదు, 

'రామ-..మంతిని మినవతి౮ల్లి గా రిందులకు. (బోత్సహ్'0చియుండి రన కొనవలయును. 

జగ..-ళివా! రామ! నన్నుల జంపీనందువలన మికు గొప్ప బహుమానము అఫించి 

యుండునే, అయ్యూ! మోకాళాభంగ మైనదికదా! 

వ్రీక. శివా! రామో! మో కీప్పు డైన బశ్చాత్తాపము ఫూ పూరి గలిషినచా! 

శివ రామ.___కలిగినది 

వీక.అటు లైన భగవంతుండు మోకు మేలోనర్చును నాధా! నాకడీయను అను వీరికి( 

జెజియొ* టీ నిచ్చు న సనీయవల యురుం 

బ)గమనము నీదవారయు. మన కంతకంల నెక్కువ నిచ్చుటకు శ క్రి లేనప్పు జేమి 
వేయ(గలము* 

వీరఇదిగో! తీసికొ”నుండు, అదిగో! చేయి వెనుకకు. బెట్టును నడ్డు ఇెప్పంబోవు 
చున్నారు. తీసీకొనకళవ్చ రు. 

శివ, రొమ. (తీనీకందురు ) 

జగ -మోరు మాొయందు దయయుంచి పొండు, 

శి యును పోూయొిక న ండయాడడా?! 

"గ్గరి గా! ఉక తీ మురగ నేనో పరమును జేరి యట వనసీంతుము. నోరు 
మాకింకం జేయవలనీన జేదియులే ను, 

శివ, రామ చిత్తము, నమస్కారము, "సెలవుతీనీకొందుము, ఆమ్మా! "జెలవు, 
జగ వీర నే. (రామనీంగు, శివ ప్రసాదు(డు పోవుదురు.) 
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ర నాథా! చూచితివా! మంతికూడ "నెట్లు వేసీనా(డో | 

IK జా పు 6 

గీ, జనకుం డగువాండె సాధింప 4 శ తుడగుచు 

మిగులువారలు రశ్నీంచి 4 మిడకువాశె ? 

తల్లి వే రూంత తప్పిన 4 ధరణిజమును 

బంచభూతము లైన గా + వంగగలనె 1 

అదిగాక (పాణకాంతా! రాజాశ్రయస్థితి యిదే! 

గీ, ధరణినాధుని కరుణ యే 4 నరునియందు 

వజలు నతనశే యన్ని సౌ 4 భాగ్యములును 
నతండె గారవపాతు. డౌ 4 నఖలజనుల 

కతల పూజార్డతను గాంచి 4+ యలరువాొ6దు, 

విభుని వెలయాలి వేవిళ్ళ 4 వేదుకొలకు 

(వెగడసతి సూడీదలను బం 4 పించుచుండు 

దేండసేనాని తండి త 4 ద్దినమునందు 
తర్క-వేదాంత మణులె పొ 4 త్రరలకడను. 

నాధు తార్పుడ కాని శా 4 నంబు మృతిని 

జెంద మంత్రి పరామరి 4 సించు నతని, 
హాస్యకరు మజందలు సమ 4 రాకునాండు 

రాజ బంధుల విందులు 4 ర్మా(కిపూట. 

రాజు చిజునవ్వు లేవంక6 4 బగిఢవిలునా 
యఖల జనదృష్టు లావంక 4 నతిశయిల్లు 

రాజు బొముముడి యేవంకం 4 (బజ్వరిలునొ 

చేంపురుగైన నావంక 4 వెడల (బోదు, 

(ప్రభుని దయవేళం గాళులు 4 పట్టు భటులు 

(పభు కరుణ దప్ప గొంతుకం 4 బట్టుకొం్మడు 

(వభుని క్యాగహాప్యాతుని + బాధపెట్టి 

(ప్రభుదయావృద్ధిం బడయుట 4 (పజలవాంఛ, 
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వీర. పో, మందిరో వెద్దథో మహా రా జొనగహము మనల వీడిపోయినది. 
ఇశ డానినిగార్సి గణింపంయదు నావా! నే నొక్కసంగతి మితో మనవి 

వేనిరాండణ త. కోస మె “గని వరమాయవల ముకు. 

జగ. అభ్యంతర మేమి చెహపుము, 

వీ” ఆరోగ్యమూ శెడియుంతటచే మోరగణనిగా వనజనకుం దగరు కొంత సమీపము 
ననీ పూ "మ గారి యాస్థాన ముష్నది మొతం డియు నన్నయు మనల 

నమ నగి ముఖ నాగంంతురు. జారి ఆహా; కము ను గొలంది దినములు మ్యొతీము 

మ్ వంగీకరింత 'వేండుచున్నానా. 

జగ. మూముగాట నాకం బూజులు, మియశ్చ నాయెడల మహానురాగము కల 
iy 

వాడు. మోతం[డిగారి కె, _వన ండిరే ఇమ, రింతము. మోయన్ఫ నిక్కడ 
నుండియే బహుమానింతవు 

వీర. పాంనాళఖా! మొయిగ్న మెటులో యః కీం 

జగ = అది గొ క్ట 

వీరనాగొ! కారణమి అక్కజలీను. 

జగ నీ చెత్తను ను శేషు నొష్పిందునాంయనా? వాతగ్యకికి నీశం(డి సామంతరాజు, 

గంగసే బీ? బగ పంబరేగ జీర. సితం[డి కోటలో జేరినయెడల నీకేం,డి 

నుపార*జాగవా వ్యాతు డెణున = మనమాలను గ నాయనకు జీక్కు.లేలశ 

వీర... దాసికేయి శాని యడవిళో మో గనారోకోగ్యిమ.గో నున్నారని యట్లు మనవి 
చేశీకానినంచ అరు మన్నించవలయును. 

జగ గీ వ్యాస్ గల్లీ తరువాత $ బట్లామున 

నుంట కంెటెను వివీనమం 4 దు ఓ మేలు, 

నిచట దర్య్యాయువులశాధ 4 యెమిలేదు, 

ఇచట దుర్వైద్యబాధ యిం 4 తేని లేదు 
ఫవనెడలనె ఛాల న 4 మోద ముంది 

కరి బంధు) రక నీ 4 పలునుచేన్ర 

ఇడీబడి ౫ వచ్చి (కశ్నల థీ బాధ పెట్టు 

దితదర్భనులగువారి 4 చెన్సుగు లేము, 

అవృుతమంజుళమగు వాయు 4 వల్లనల( 

(బసవవరిమళములతోడ + విసరుచుండ( 
దనదు కిరణాలిచే రవి + తనువులోని 

కంచితముగ సంజీవి నె 4 కించుచుండ( 
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గలకలవినాదకలనల 4 వెలయుపక్ను 

అమరిక లేక వ్యాధినే 4 మఅవనంచేయః 

న కర 4 స్పర్శమునను 

ద్టరగ నారోగ్యపదని నేం 4 బడయువాడ, 

అదిగాక వీరనుకీ ! పరమా మైశ యొక మాట... 

గీ, ఇంట (బదుకు వారు 4 వటను జచ్చెడి వారు 

౫లరటంచుం జెప్పం 4 గలమె మనము + 

ఎవని శెప దక 4 బుణము తీరునా యప్పు 
డాతం జెచట నున్న 4 నంతమందు. 

వీర..నాథా ! మోయిస్ట్రము మ్ రా కోగ్య 'మొ0,ువజకు మాండునాలుడిన ములు 

మొతము కదలకుండ నిటనే యుందయి. 

జగఅటు పై ెటకై నంబోయి ధర్టమా్వామున( బగోవకారకీలమున జీవింఠము, 

స స్వాగత రిత్యాగమున న ననికూడ6 దెప్పురు ౦ గాక్రః 

జగ. సిచొస్ ధర్మస్వమాఫు రాలా | వ్ థను దండ యు త్తమురాలవగు సతీమణికి 

ఛ్ రె నాకంటె మవగా ళ్ళ గలి "యెవ్యండు' పూర్వ రాజేంద్రులు భార్యల 

సాహాోయ్యమువ( గష్టముటు నిస్తగించిరన చెప్పినారు నీసన్నిధిని ని సరించుటకు 

నాకు గన్టములే కంక Bs de 

వీర_.నాథా ! అప్పుడీ యే మనది. చు ౦దీంక్ల చేమిరానున్నవో యెవ్వండెణుంగును 1 

జగ... రానిమ్ము, తొంబదిరానిమ్ము నీవు చెష్పినము'౦ చజెంతముందు + అరకోసుముందుః 

ఎక్కు. వయగు నెడల ( (గోనుఎ ౦దు అంతేకాదా!* ఈర్యూతపుముందును గణీంప 

వలదు ఇంతకంటుముందు, మటి యింక నుముందుు మజిమటి ఇంకనుముందు 

గనంబిడుననిర్భుచ నీయ మైన మజశపదవినంక hE పెట్టుకొని నడువుము. 

నడుము నడునునున్న యీచిన్న ముంగ అబాధ నీకే మైన నుందునేమో ? 

వీర. పొణనాథా ! అంత ముందున్న మపహోసదవిని నేను జూచుట కసముర్గురాలను 

మాలే డానిదంక(జూాచి నడునుండు. నాకు క మహా తేజము మోలేకావు* మోచేయి 

పట్టుకొని కూడనత్తుకు, నాథా! ఇక్కడ తౌ గిఫలకము'చే మిచేవూము మిగుల 

నొత్తుకొనును లవట్టు కంద లీంళయాకులతో6 (బిక్కు జేసెదను. ఆక్కడ. 
గొంతే (పాళన మొనర్చి పండుకొందురు గాని రండు ఇయ న క్రైమాటలాడుట 

మికాయాసముశగా నుండును, నిమ్మళముగ లెండు 

(ఇద్దబు కలసి నిష్కమింగురు.) 
ఇది పంచమాంకము, 



శ్రీరాను 

ఏరమతి 
నాన ట్ర 

eee 

ప్రదేశ ము పట్టన ప్రాంతము. 
యి 

ప్రవేశము వీరమతి, జగద్దేవు(డు, 

వీర ౬. ఎంత సేపటిలో వచ్చెదరు! 

జగమున నివానమునకుల దగినబిన యే జైనం జూచి తరలోవత్తును. 

వీర బస త్వగగలసదుకునని యేమి నమ్మకము? ఎంకసేపాఅసీంచెదరో యని భయ 
ముగా నున్నది, 

జగ... మహారణ్యమధ్యమున మహా. కూరజంతు మధ్యమున నాకు జబ్బుగా నున్నృప్పు 

డొక్క లెప్రు తిరిగినదానవుకదా! ఇప్పు డూరిబైట జెలువుగట్టుమోంద జనములు 
నీటికై వచ్చుచు బోవుచున్న సమయమున శెండుభారల (పొ నెక్కిన వేళను 
వీరమతీ! భయను-గా6 నున్నదని ఇప్వుచుంటి చేల! 

వీర.....ఆడవిలో 6 దిరిగినంత నేవు నేదియో యుత్సాహముగానే యుండెను అమాయ 

కము లై నిష్కు ళంకమ. లయిన సాధుమృగమ. ౬లో చెలిని  చేయుటచేరను 

ఫలావోరమ. లఅలోం౭ 'బాలిపంపులక ౬ బక్ష్రులతోపాటు భాగసాస్థము. అ మై (బవ 

ర్హించుటవేతను, (కృతి సొందర్యదర్శనానంద నినుగ్నుల మె యుంట చేతను 

మనకు జరిగిన కీడును బ రాళవమును మజచియేపోయితిమి. మనము చాధ'"పెట్ట( 

బడినది పరాభవింపంబడినది మనుజులచేతంగాని వనమృగముఅ చేతంగాదు, 

తిరుగ మనుజుల 'వెంగములు కనంబడుటచే వెనుకటి యవమానము అన్నియు 
మనస్సును బొడుచుచున్నవి* ఈ పడుచు బెవ్వతయో యీ చెజువునట్టునయ 

దటపటాయించుచున్నడని యా వచ్చుపోవు వాశెవ్య వైన గుజగుజలాడుదుగో! 

వంకబారున నవ్వుదురో యని నా కెంతయెన భయముగానున్నడి* నా క్రీభయ 

నుడవిలో కేదు, నున ష్యులకు మహామృగములకంకు మనుష్యులే (వబలబోధ 

కరలుగాచా! 

జగ (తనలో) ఆధా! స్టీరము గాం గాపురముండుటకు మొదట నేర్చాటువేసీథాన్న 
@ 

పట్టణమా చేరితిమిక చా! ఇంక మనకేమిబాధయని "నేను సంతోోషించుచుంటిని. 
ఈమె మనస్సులో నింతబాధి ఫడుచున్నదని యెజుంగక పోయితినే, ఆండుచాని 
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యంకఠరంగ వైఖరి యభిమాన్మప్రకృతి నెంత సవావాస మొనర్చిన్ననెన మగవాండు 

లిసీికోయజాలండు అవలీఅగం చెద్దపులిని బొడిచిన వీరురాలే. ఆమె యెన్వ 

'శెయోయని యొఏ లెవ్వనైన ననుకొందులే మోయని గడగడలాడుచున్నది 

ఆహా! కాంతాచిత్తవై చిత్రీమహినుము! అందులో నాండుదానిమ ర్యాద! అది 

యనిస్వ ర్భక్థిము అది పరమాణువుకంచు సూక్ష్మ్యమెనది పర్వతీముకం ళు మాల 

మైనది. అది శిరీరకుసుముముకం యే మెలత్తనైనడ, చంద్రహాసముకంకు వాండీ 
మ్నది అది గాజుకంపి పెక్ చెనది కనకముకం కై సాగుడుకలది దాని 

త్ త్వ మెవండు (గహీంపంగలండు? గో నెసడ్డమిందం గుచ్చుతోంగాని కాస 

తముమోందం గఅముతో. గాని మగవాండుగీచిన యాడుబొమ్మలున్న జే! అవీ 

యన్నియు మగతవమ. చెడిన మగబొమ్మలు కాని యాడుబొమ్మలు కావుః 

గీ ఆంషదానికంచు 4 నజ్ఞాతమెనటి 
యా ళు 

చికు వేతెకలదె 4 సృష్టిలోన 1 

నది గహింపంలగలుగు 4 నతండు పర బహ్మ 

తత్ర (మును (గ్రహింప 4 దగినవాండు 

వీర-.నాథా ! నేనన్నమాటలకు మిరు (ప్రత్యుత రమిచ్చుటకుం జిక్కువడుచున్న 
టున్నారు ఈయనక్క_ఆళేదు నే నిటనుంగును, మిరు పట్టణములోని శీ 
బోయి బసచూచి “వేగరండు 

జగ _బసచూచుటకుగూడ నిన్ను నావెంటం దీనీకొనపోవుదునాయని చూచు 
చున్నాను, 

నీర... అదితగదు. దానివలన మణింత చబొఢయున్నది నే నిటనే యుందును. చేతిలో 
గత యుండగా నాకు బాధయేమియు అేదుగదా! ఎవనైనా వచ్చి యే-మైన 

హానిచేయుదురని నేను జడియుచుండుటశేదు కాని “మే యమ్మయైన వచ్చి 
నీవెవ్వ తెవు |! ఎటనుండివచ్చితివి ? నీభర యెవ్వరు శ ఇక్కడకు రాంబనియేమి! 
యని నన్నడుగు నెడల నేనేమి పెప్పవలసినది 1 

జగ_అసగ్యము వెష్పుమని నిన్ను నేను (బోత్సపి-ంతునా ? 
వీర... అచ్చే ! అట్లు నే ననుకొందునా | ఎవశయైన వచ్చి యట్లడుగునెడల “నీ 

కెందులకమ్మా నీ వావలికిం బొమ్ము. నీతో జెప్పవలనీశజేమున్న దని నే 
నను నెడల నుంచిడేమో + 

జగ..ఆమె యస్పటి కావలికి. బోయి మథీవల్వురతోం దిరిగివచ్చును మూనీపెట్టినది 
సికిం తీయుటకు మూటుపజుచినది చూచుటకు జె్బనిది తెలిసికొనుటకు 
వాంఛ జనులకు మహాధికమై యుండును మనకు డాంపజిక మెందుఅకు 4 
చాహాటముగ సత్యమే పలుకవచ్చును* మన 'మెవ్వరికై నం దప్పొనర్శ్చితిమూ 4 

చ 

మనకు భయమేల ? 



79 వీరవ్వుతి 

వీర__ నాథా! అద్భష్టహీనతకున్న భయము మజీంటేశికున్నది * అయిన నీహట లెందు 
అకు + మిరు త్వరలో. బొండు. 

జగ__అటులే* ధ్గీద్రముగనుండుము  క్యుగలోేవత్తుశు. ఈ చెట్లు క్రింద. గూరుచుండుము. 

(జగద్దేవుడు నిను మించును.) 

ఫీర పర మేళశ్వగు.డా | అత్త మామల చేల బరాభవింప౧బి తెలివి తల్చికం టె నెక్కువగ( 

గనిపట్టుచున్న యత్త గారికుండి వేటు చేయంబడితిని. రొణ్యమునుండీ బహిమ్ము 
రింపంిడితిమి దూరజేశయినం బొెటకూటికొజు కల్లలాదుదుంటిమి. భర్య 
కూడనున్నా(డుకదా యని వెనుకటి యాపదల ేమరోం లక్ష ర్ట పెట్టకేదు. నుహో 

ప్రభూ! నాభర్శనుండి మ్యాతిము నగా శేబుచేయటుమూ | ఇదయీ నా 

(ప్రార్ధనము, 

(జగ దేవుండు స ప బేశించును.) 

ఏమి నాథా! మాటలో నే తిరిగివచ్చిల6 ! 

జగ ఇంకను వెడలనిదే- ఎందువలననో కాని వెడబుటకు6 గాల్లాడదకుర్నని, నుటియొక 

సారి చూచిపోవలయునని వచ్చితిని. 

వీర. ఒక కం టి వ్యాధి శిండవకంటికి వ్యాసీంచివట్లు నామనస్సు లోని యారాటము, 

మోమనస్సునం గూడ నావరించికది, మెటమియు భయము శేదు, జేగపొండు 

జగ.(రనలో) 

గీ, కతము లేక యె మతిలోనం 4 గలంత గలుగ 

గీడు రానున్న దనుదు శం 4 కింపవలయు 
వాగ్గిపై నేడ్చుంబోలు రా + వములు గలుగ 

నుస్పెనను (బవీశీంచుట 4 తప్పుగాగు. 

(పకా) పాణకాంశొ! మన విద్దజిముకూడ బస చూతిమ నం ష్టం 

వీర ఎంచఅకాయూపహాము! అజానుపహాహుజలు, ఆకర్షాంత నేతులు నెన మారే 

పాదమవారులై బసకొటరు ఏథ్సివిథిని సందుసందున "నెక్కుసమ్మాముగ దిగు 

గుమ్మ ముగ € బోవుచుండ మిమ్ము6 mo పట్లశ( ప్రజలు “కరం జెవండు! 
నున రాజునకు మితుండా శతు డా” ్ యని సజుజలాడును గుబ్బెటలుపడుచు 

మీకు బోవుటకు దారియెన నీయకండ మో చుట్టు నూగు రే అట్టియెడ ల 

మీతో గూడ "నే నుందు నెడల నిశ ననుగనక్కజుకేద నా శేనియుభ యము 
లేదు. నస్నివ్యరైనం జూచినను వింతపడి నిలువున స్తంభించిపోరు. మాసౌం 
దర్భములో న నట్టి యాశ్చగ్యజవక మైన ధాటీ యుర్నది ఫాలము వక్కలు 

రవంత కానంబడనీకుండ మోరు (గామనులోనికింబొండు, ఇక్కడనే యాఅస్య 

మగుచున్నది. మారు పోవుట యొన్నండుకీ బస కుదిర్చి నన్ను. దీసీకొని 
పోవుట యున్నండు! 
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టెగ (తశలో) ఇగివజకు6 బడిన యావవలు మలల ను స్స్స్ రా నిొందోళన 

పడషిచున్నాము. అంతేకాని (కాస్తే యావ *మియురాన్ను. వసవంతుం డా! 

రానీయకుము అజవిలో నున్నం"” కాఅ మాపడలే యెజు(గక్క తీ [6 బటనము 

నకు వచ్చిన పిమ్మట నాపదల9 జశీియుమంటి బు, ఇద బుడ్రహీనతయేమో? 

(పకా) (పొణకాంతౌ! సేను బోన్చదునుం 

(తనలో 

గ్, వ్ శాంతికి బూర్వుము 4 వారిదంబు 

బడ బడలు సేయు దిగబోన్ర 4 జ్వరము తుదకు 

నూపు నొకసారి యాటీ ఫో 4 నున్న డీప 
మళ్లి మండు నాళదలకు 4 స ౧మెవిధిము. 

చాహిర (ప్రకృతికి సరి 4 పడిన సూత్ర 

మంతరంగ (ఉక్క కిక్ని 4 నదుకు సరిగ. 

నంతరము బాహిరంబని 4 యనుబకొని 

చని లోకల నొక్కు కే 4 (పళ్ళృతికాబె? 

లలత మాయాపద లింతటితో ఇాంతించుటశే యని తోం చుచున్నది 

(జస్టై వరుడు నిఖ్కు_9మించును) 

నీర__ఠచ్వున్నదొ శీదో తెలినీకగకుండ బహీహ్కరించుటా? నుహారాజే...అందు 

మందం దం(డ్రియే - ఇది ధర్మమా 

(నేపథ్య మున) ధర్మము - ధర్మము. 

వీరీ! ఏ! ఇక్కడలహాడ మాకు శత్రువులు న్నారుకా బోలు! 
(జంబుకీ (ప్రవేశించును 

జంబు =. అమ్మా! ధగ్మము* ధర్మము, 

వీర... ఇదిగో! ఈ కాను తీసికొని పొమ్ము. 

జంబు. (కూరుచుండ్ని (తలో) ఈకాసుతో నాశేఘిపని? ఈమె యెవతెయో 
మోసమునల చెలిసీకొని నన్నుం భోషీంచుచిస్య యామె కప్పంజెస్పెదను 
(పకా) అమ్మా! నీయమ్మకడు స్తు చల్లం గానీయ త్రక్షడుపు చల్లంగా 

నూెటండ్లు వర్గిబ్గుమమ్మా! మాతేల్లీ! మహాలక్ష్మి లాసన 3 నాకంటC బడిష్తప్ర! 

(పొద్దుటినుండి తిరుగుచున్నానుః “ఇంద ఆయ్యాకాయ్యలు న్నారు, ఇంద ఇమ్ము 

"అ; లున్నారు. ఒక్కగివ్వ చేతింబెట్టినపాపనున "నెవ్వరును బో లేదమ్మా 
మావరాలతలి...-మాకొ సులకలి _ 

వీరనీకయకు నంశసీం చితిని. పోయి యదిమార్చునొని సామి తెచ్చుకొని భుజి 

యించి సుఖముండుము, సొమ్ము 
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జంబు. పోవుదునమ్మా ! కాళ్ళలో గీళ్ళకన్నిటికి. బట్టక్యూ నడుము లేదమ్మా __ 

కూరుచున్నపిమ్మట నెంతసేపటికో కాని తిరిగి లేవలేనమ్మా_... ఈ పక్కనుండి 

యిప్పుడే పోవుచున్నా_ ౯డీ ఎండలాగున వెలి పోవుచున్నా (డే__ ఆయనేనా 

ఆమ్మా నీమగండు-___ నీపనుపుకుంకోము నిత్యము వర్గిల్లన లెనమ్మా -_-- 

వీర... అమ్మా ! ఆసంగతి ఫీకెట్లు "తెలిసీనది 1 

జంబు (నన్రషచు) నే శే సెంతముసలిదాన నైనను "ెంతమ్మ గారీ కెండీయ్య గా రుమగండు గా 

నుండవలెనో యప్వుడే నుజుచిపోయితి సనుకొంటిరా* 'సత్య్యప్రమాణముగా 
నతండు మహారాజు కొడుకుగాని మటియొకండుగా ండమ్మా 

వీర. (తనలో) అయ్యో! ఇది యీసంగతికూడ గనిపట్టివస్టున్న దే, (పకా) అమ్మా! 
స్పేఠు 

జంబు. (తనతో) ఎందులశైన మంచిది నాపేరు జంబుకియని చెప్పను. (పకా) 
అమ్మా 1 సక్యేభాను, 

వీర-- సక్యిభామా ! ఆయన నువోరాజకొడుకని నీ వెట్లుగుక్నించితివి ! 

జంబు = (తనలో) అద్దీ 1 కాకీ గింగిర తిరిగి పడినది (ప్ర కా అమ్మా! ఎన్నియంతః 

పురముఖలో మసనభఖినబానను బిందటు 'రాణులయొద్ద చెంత తఅలోనాలుక 

లాగున దిరిగిన బాసను, సత్యభామసాటి దీశ లియుగ ములో లేదనిపించుకొన్న 

దానను గానా అమ్మా ! ఎన్నినగళులో౬ చాలిచ్చిన ముండను= అయ్యా. పిచ్చి 

త్ర మోటొజ్ఞన్నకు6 బాలిచ్చిన దానను “గానో అమ్మా ? 

వీరి.ఆ6౬ ఆ నీవు ధారానగరమువకు వచ్చి మాభవానీ ఆత్తయ్యయొద్దం గొంతకాఅము 

పొలదాయిగా నుంటివా * నాభర్తకుః చాలిచ్చితివా 1 

జంబు. (తనలో సెచాస్ ! మంచు విడిపోవుచున్నది. ((వకా) ఓనీ నా వెల్టితల్లి ! 
భవానమ్మ నాకు€ (గొ తయా! ఎవెన్మిపాలిచ్చిన నైన బొజ్జన్నకు( నడువునోండలే 

దన్నమాటయేకద ! ఆఅమ్మ. పీమి యిల్లాలక్యూ ! బంక “సంచితల్లి అమ్మా! 

వీర... ఎంత యుళ్ర మురాలు కానియెడల నంత సవతిపోరు పడ(గలదా? 
జంబు (తేవల్ళో అద్దీ ! మతీయొకసంగతి! (పక్కా గుండెలు కట్టుకోని) 
అమ్మ- అమ్మ- నతో. జెప్పకమ్మ- ఆతల్లి పడిన బాధ తలంచుకొన ౧౦ కడుపు 

నీడుపోవునమ్మా. అయ్యో ! అయ్యూ! ఎంకపగదాని-కై న నంతక్రో(తపలదమ్మా, 

ఆంతే ఇ త్తిరబోను శాస్తుర మాతల్లి వేసీనదిశాన్సి ఓనూరన్నకండి ! మచేయెన్వ 

ంక్తీ వలదుబాబూ- అమెనూలమునే మో కింతవటుకు వచ్చినదికాంబోలు, 

కస్ట కేమీ కూత్రల్లీ ! ! 

ఏర-..ఆమెచేసిన దేయున్సది  చూకర్మ మిట్టున్న దిః 

జంబు. ఇల్లా బపక్మూ 1 నీవక్స గారిమోంద సొడిమాట చేప్పశ వమ్మా. నే నెబుయప 

దును మాతల్ళీ ! చాబూ | ఎక్కడకు వెళ్ళుచున్నావని మాబొజ్బనాయన నడుగ 
దభఖియునని 'యనుకిొన్నాను, బాగుగా నప్పృటికి గుర్తింపలేక గొంత, అపశకున 
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మని కొంత, సందేహించి యూరకంటిన మ్మా, 

వీర.___ఇంక మేమిాయూరనే కాఫురముందుము .బనచూచుటకో వెళ్ళినారు. 

జంబు బంక చల్లనిహాట  చెప్పినావు మాఅమ్మా! మీ రిచ్చటనే యుండునెవల 

విగాయొద్ద చేను సేవకురాలున నందును, వంట మొదలుకొని యింటిని 

యంతయు: జేషిదను, అమ్మా! కడుపే మెక గాచిన ఛా 

'ఏీర___శేదు. 
జంబు వచ్చియైనంబో లే దా, 

వీర... లేదు. 

జంబు... మాబొట్బన్స బడ్రి చూపుల గుజ్జ మేనా! అమ్మా! కడుప్రునశేమిలోపమ న్యూ. 

ఈయూరం గాభిక 'మ్మగుడిలోల గప్ప స్తంభమును గా(శిలించుకిెన్న నా 

శందటో పిల్లల నె త్తికొని యింటికి( బోయినారమ్మా! 

విర. సత్యభామా! ఆమాట లెందుఅకుశ కాని సీవు వంట బాగుగా చేయలయగలవా* 

జంబు _.-అబ్య్బోలమ్మ! వ చిటిక ల్లీ! నీయొడ లాలాపన నలయనివ్చెదనేమోం నిన్ను 

_ బువ్వులాగునయ ూరుచుండంబెట్టనియెన అ నీగవటేషించు. ని న్నెంత సుఖి 

"పెట్టునునో చూతువుకాని. నంట వాన గాల జేయయగలఅనాయుని యడిగినావా | 

ఆవడలు య అగ్నరీలు, పొలముంజెలు _ పకోడీలు, బాతులు పలావు, 

మండీగలు - మదనప్రరులు, గడబికలు - గపుచిప్వులు = ఒక్కటి యేమి? 

నూణొటు పిండివంటలు వేయాబు రుచులతో. గతం 

పీర....ఆవో! నాభర్త ర యింకను రాలే చెందువలననో @ 

జంబు. ఊరి వారి సాహాయ్యము లేకుండ బై యూరివాం డిక్కడ బన కదుర్నుకొనం 
గలడా అందుచేత శేనుబోయి ఆమ్మా! రవంతయూా(తనిమ్ము.._. ఆ. ఆ, 

దిగో. అది. ఇంకంజూలు ౬ బస సకుదిర్చి మాబాబుతో నరగడియలో నిచ్చటకు 
సం వత్తును,. .ఇంఠటినుండి నాబొందియో నాబొందిరో యని జేవులాడవలనీన. 

దానను చేచీకాదా? అమ్మా! యిష్పుజేవఛ్చెదము, నీకు మెరేమియు. భయము 
in Sn స. 

ర తనలో) వెన్న వూసవంటికుక్తది. బుజ్జగం జువంటిపడుచు. లేం 

పెంనవ్వు* కమ్మాని మెొంక్కజీడిపప్వు. జేజుపన సతొన. దీనిని చేళ్యాచ్యక్రవ రిని 
్క _కప్పంబెప్పి నా. రొక్క మేదో శిండుశెట్లు చేతిలో. జీయించుకొందును. రంభ 

నంటి రా-చబిడ్డ నప్పం జెప్పినప్పుడే పదికాసు ౨ లీయకపోయిన యెడల. దీనిపాలన 
పాముగటువను! నాకెందులకు! . _ (dé హ్కుమించును.) 

వీక_పోనీ, "పెద్దది. నాభ గ్రయం దభికూనముగలది,. సేవకు దొరక్రినదిం స 
యొకతె యుండవలయును గాదా? 'అభిమౌనమున్న యాండుది యెనయెడ 

“భుంచిదికాదా? నాభర్త ర్త యింకను. రాలే చెందువలనన్లో! ఒక్క నం 
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మొక్కు. మాసముగాల గఇడచుచున్నదే! నా మనస్సదియేమి దిక్కుమాలిన మేసో! ఎంశచేష్చుకు గీదుజే సంశయించుచున్నది, ఎంఆసేష్ట నాప్రదో యశుమానిం మచున్న డికి దొ! బన కది రునని భై వచ్చునని సుఖపడుదునన్న యూహమే మనస్సువకు శాకుండన నదే! ఎంక ఫాపాత్మురాఅను నాదున్ష చిత్తమే నాభ కిత్ర ద రద్భష్టముంకం. గారిం చే మో ఎంతే నేష్ట కష్ట మో కష్టమో యని స్మరించుకున్న ప్పుడు క _మకౌక సుఖను వచ్చునాకీ అవవ రముగ 6 గీ డెన్నండు సంటేహింవరాగు భగవంతు 6 దున్నాడు. మన అరశ్షీ౦ చును, అను వూూవిళ్వానకు తోడనే యుండవలయును ఓపరాత్సరు (డా! ఓహో! భగవానుండా! 

(శేపథ్యమున) ఓఫాయా! ఓహోభ్దాయ్యి, 
వీర. (త్రంగ మచ్చి అదేమి? ఎవరో సవారి నెక్కి. యిక్కడకు వచ్చుచున్నారు నానాథుంజే రైయుండు నా! పాదకారిమై బసకొజకల బోయిన ఈాత్తం డింక్రల్యో బల్లికి శెక్కీశచ్చుట సీర్గిండునా? ఎమో! సవితృ మండఅస్వరూపము గలనా డు సార్వభౌను సగ్వమం॥ గ్ల సధ్గ ణసమంజను డు అట్టియాతని నీయూరి మహారానో మంతియో గుర్షించి యిట్లు బహుమానింపలపాడచా? కటు జరుగుట యాళ్ళర్యమా ! ఆయన కెమిలోేవము?! వాగ్గారవలోపనూ 4 రూ పసౌందగ్య లోపమా? ఆఫీజాళ్య లక్ష? లోప హీ అద్భ స్ప దేవత... అగ్గ తా నస్టతి లెటు6గక, యాతెనియెనల నవ కత్రవక్రగ వరించిన యద్భ స్ప దెవత... త్రన తన్ను తాను శ రీంచ కొని యింకనెన లెంపలు వైెచుకొనకపోన్టనా! అదిగో, తీగుమ్మాతెస్టం బరిజనముకూడ నవారి వెంట వచ్చుచున్నది ఒకటికాదు పల్లకలు రండు వచ్చుచున్న ని 
( నేపథ్యమున) ఆప, సవారియా6పుం నేయ దిగి యిక నడవనలయును పలకులు నాహాడ రానిండు, 

వీర (తనలాగే) అయ్యయ్యో! నాభగకాయడు ఆండుదాని కంరరవము వీనంబడు చుష్నుడి. ఓ పనికిమాలిన చి వమా! ఎంత సేపటిలో బూంషిపోయితివి. ఎంత చీపషటిభో్యో జల్లారితివి! తుపానుక రడుకంజిం బొలపొంచకంెకు అఘుతరముగ నుంటిని, కొఆఅవిదయ్య పు ఏల తు రకు గప్వునులి మాయ మైనట్టయె నే ఈపనికి మాలిన చిత్తను నకు బానినయెగవా ని$ం"ె భాగ్యహీను(డు (ప్రపంచమున నుంపీండ* దాని గంగ నిలు లకంచుట కే నువాత్ము 'లన్నిపాటులోే పజనారు, నావంటి మందభాగ్యు రాలిమూట లెక్కయేమి? 

( నేపథ్యయున) ఆకానుగువెకు కింద నొక రాచబిక్ట కూరుచుండి యున్నది భిటుంలడా! అక్కడకు దారిమొస్త్రును., 
వీర. (తొంగి మాచి) ఆమె యొవ్వ తెయో (వనీద్ద ప్ర్రీవశె నున్నది. చొకొొజకు వచ్చు 

చుస్మృట్టు కృస్టమ భిర్తివచ్చి భార్యను ద్రీీకొగిపోన్సట యనచితమనిి యెంచి 
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యుచికమగు పరివారముతో వొక కాంకచు నాకొజకుం బింపీయయుండెననుట 
నిస్ఫంక యము. మనన్నా! తిరుగ నెంంయె ప రగిగి౦ివి! ఈ--రి పేక చువ్వవ లె6 

గ్రందంబడెవవా?. జైనుల ముకాగ్యనలె చెప్పుకు ఫెకే పోవుచుందునా? కాక 
యూా ఫో విని తలయూవులవలె వాధింలి వంపృగువా? 

(నేపథ్యమున) నే నొక్క తెశే జట్లు క్రిందికి బోదును. మోరందజణు కొంతదూర 

మున నుందడుండు, పల్లకులు మూ తేము చెబ్టుపక్క. నుంప్త్కండు, వన 

చాటున నుంపవలయును 'రెలినీనదా! 

(జాంబవతి (ప్రజేశించుశు.) 

జాంబ జంబుకీముండ నేటికీ గలభకన్యను బట్టినడి నన్నుంచుకొన్న దండనాథుని 

పుత్తు)వితోం జెప్పి రాజశ్ళుకుండను మిషమున నీమె భర్తను గారాగ్భహమున 
నుంపించితిని ఈ శాజకనగ్గకను దీసీకానిపోయి నా పడుకగదిలో. బంధించి 
నన్నుంచిన యాతని కొడుకువకు. డార్చి పదివేల బంగారునాణెములు తీసి 
కొందును. వవావ్వా గనమునశేమి కా ని-ఓ - బేవకన్యకను మించిన ఫూవుంబోండి 
సిద్దిరిచినేది ఈమె పాత్మవత్యమును (భష వెంనర్చుటయే  (పమయోజకత్వమా. 

అబ్బ! అబ్బ! సంసారిణులకు వేళ్యలనంగా నెంతరోంత నెత్తి పెం బెట్టిన 
చిల్లిగవ్వయంత విలువసేయని ని ర్భాగ్యు రాలైనను మాయినుప బె బ్రలలోని 

లక్షలకం కుం దన మెడలోని పనఫుకొమ్మున కెక్కువ విలువ యని తెగనీల్లి 
తెగ నీలి తెెటాజును. ఆందులో రాజకాంతీలకు వ్యభిచారిణులనంగ తోంకలి 
బండకంటు నెక్కువరోంత- గొం౫ళిపురువులకంలు నెక్కున జలదరింపు 

నావచేతంబడిన యీక్షతి తి 9యకాంత సాధిష్ణితష్ణము శమ రాజకాంత 

లందటు తల చేలకు వందుకొనువట్లు వోసెవను, అకు సేయక మానుదునొ శ 

ఇదివణ కౌన్సి వందల సంసారిణులను ఛ్రన్షవజచికినో ? నసంసాౌరిణు అంట _ 

సానులకంకు చనెక్కు_పయంయంటథూ | | ఎక్క డెక్క_డనున్న వేశ్యలను నిక్కు 

డకు దండ నాధపుత్తు౦వికి చార్బుడుచే ముటకుం. బిలిపించికినిగడా ! ఇక్కడ 
య. ముకటి యేర్పాటుచేసెపను సంసారిణుల సౌధ్ర్వత్వమునుజంపుటయే 

మాస భాను ఖో బ్టేళము. సానికి (చావ్మాణకాంత కాళులుపట్లు దినములు 

తతి త్రి) యకాంత ఫీవనవిసరూ సములు, టైశ్యకాంక నుడుపు అందిచ్చు దినములం_ 

అట్టి మహానుదినము అచిరకాఅములో నే రానై మున్నని. అప్పుడుళాని జాతి బాస 

పడ చేర దు అపుడుకాని దేశమునకు మోక్షముండదు ఇంక నకు యాలనీంచం 

దగదు. (శన్నుంజూచుకొన్సి పచ్చిబోగము జేసము తీనీవెచి రాజకాంతౌ జేషయు 
ధరించితిని. రాచబులా కిముక్కునం బెట్టి జుల్పములుకట్టే, నడికట్లున చాకు పెట్టి 

యిటకు సీద్ధప పడితీని, కుల కాంత మగనాలితనము మంటంబెట్టుటజే సంకల్పించు 

కాన్న నేను గులకాంతా జేషమే చేయనఅనీ వచ్చినదిం పారబ్ణము, సాని నెవరు 
నమ్మరు. నూదుర్గతి యిప్పటికిట్లున్న ది. స్వశార్యనిర్ణవాణ నూనకు నే నేమిచేసిన 
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చైనం దష్ప్వులేదు ధర్మ రా జసత్య మాడినాండువను దేవుండు గాడిచెకాళులు ప పట్టు 

కొనినా౭డు రావణుడు సన్యాసీయైనా (డు నేను సంసారిణి చెతిని జానీ! డాని 

జూసివేషనుతోడ నే దానిని కిషన పటుపవలయును జేటుకా(డు సక్షీని బట్టు 

కొనుటకు బక్షీ హంత కూయండా ! ఇ6కనాలస్య మేల కి అమెను సమిపింతును* 

(సమిసీంచ్చి కౌంగిలించ కొన తిల్టీ ! ఫంవిపని చేసితిపమ్మా ! మిరాకనుగూర్చి 

కాకిచేన ' 6 గాసంతవాగ్య నంపళేకపోయితి నాశ దానదాకీజస పరివారముతో 

వొకయాజన మెదురుగ వచ్చి సర్యబంధు మర్యాదలతో సమస్త గౌరవము లతో 
మిమ్ము. బట్టనములోనికి6 దీసీకొనిపోన్టదు మే 4 

వీర. (కొ(గిటీని వదల్పుకొని) కాంతౌనణీ ! మోశెనగో నే నెలులను. నన్మి'్తేల 
బహుమా ౧౦చుదున్నారో యంతకంకే "నేలుంగనుం 

జాంబ... పోనీ ! నీకుం చెలియక పోవచ్చును శాన నా మేనల్లు6 డైన నిజులండా 1 

ఫీర.మో చే చేవల్లు డెవరు 1 

జూరంబ---ఎవరా శ నీమగంజే ! నాయన్నకొడుకు నీమాను యాదయాదిత్య మహారాజు 
నాపినళం(డ్రికొడుకు. వేమిక్కడా (బదికియుండలగా నీభర్త పాదచారియ్రై 

బసనచూాచుకొనవచ్చుటా? _పమాదవళమున నాతండు జయసింహరాజేందు)ని 
కంటంయడ టా 4 సీవిచ్చట నూరిబైటం జెలువుగట్టునం. గూరుచుండుటా ! 

నీభర్త ఇప్పిన యానవాళ్ళుంబట్టియు నెవతయో  యూరిలోని మాప్తీ ముండ 
ఇప్పిన మాటఅబట్టిళయు జీన నిన్ను వెదకుకొనివచ్చుటా ! ఏమిసరసముగ 

నున్నతే! సడునడు పల్లకినెక్కు, అమ్మా! నోటికి. చేతికి సెంగిలి లేని 
వారమేు- అంత కావలనీనవారమ య్యూను నీభర్త యిట్లుచేయుట బాటా 

నున్నదాశీ అయినదేదో యయినది, నల్వురు మూంగుచున్నారు. పోవుదము. 

వీర....ఆమ్మా! నాభర్త (గామములో సుఖము. గ నూన్నారా* 

జాంబ =. నాయలుని'కేని తీ(పుకీనీనదాయేమి? టింగురంగాయని రాజుగారితోల జిలుక 

లాగున నుబుసులాొడుగున్నా డు, 

వీర బంధు డిట్లు సేయవచ్చునాయని నాభ రను మిరంటిరి. మోరిక్కడనున్నారని 
యాత డలు గ౮దీమా? మిమ్ముంహార్సీ నాతో నెప్పుడు ఇప్పియుండ లేదు, 

ఆతం డొః వేళ మిమ్ముఒార్చీ యెలిశయయుండినను నాసదఅఠఅలో6 బడియుం 

డుటచేతే బంధువుల మొగములు చూడలేక యాత డట్లు చేయబలసీవచ్చెనను 

కొందును అళేనిని మొరు క్షమింపవలయును, తల్లిదండ అచేం బరాభవింపం 
బిడితినను దుఃఖమున మేనయ త్తమాట మజచిపోయియుండు నేమో ! 

జాంబ --నూయన్న యుదయాదిత్యువకు. (గ్రమముగా మతిపోవుచున్నట్లున్నది.. బేవు 
లాడినక్లే యున్నది, ఆతనిని మొగమువాచునట్టు -ఏవాట్లుపెట్లి నిన్ను నీభర్తను 
బతిమాలుకొని ధారానగ రమునకు$ దీసీకొనిపోవునట్లు చేయకుందునా | 
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ఫీర_..మామగారి నేమియు ననవలదు ఆమన పూజ్యులు, 

జూంబ-.--ఎంతీనంగ వాచి పే! మావగారు నుంచి వారనుటవలన స త్తగారు దబు రాలని 
we 

'తేల్చితినా! 

వీర...హరిహరీ! అబ్బుకాదు. మ్మాపొరబ్బమి సనుఖరించి మాకు జరిగిన పరాభవమునకు 
నుమ్ము మేము నిందించుకాశందగినది అత్తి గారుకూడ వంద్య లే, 

జాంబ. నీకు వంద్య లే కావచ్చును నావదినగారిని సేన బరిషానీంచుటకో యహాడ 

నీయాజ కావల యునా + అమ్మా! ఇంక నాలళ్య మేల? ఎవడురా అక్కడ --- 

సీదముగనున్నారా, 
ధి 

(నేపథ్యమున) చి తిము 
అలల 

వీర... ఇప్ప కు నే నెక్కు_డకు రావలయును? 

జూంబ---మనము కోటలోనికీంటోయి. యక్కడ సభ ర్తనుగ౪నీ యన్ని నంగతులు 

మాటలాడుకొందము రొ 

వీర నాధగ్రయొద్దశే నన్ను దీనీకొనిపోవుగువుకదొ నీవ్చ తల్లివంటి దానవు కావున 
జ్ a 2 (rad చి గ్ | జెప్పుచున్నాన, న న్నేమాలనో కూరుచుండంబెట్టి నాభర్త నాకెష్పటికోకాని 

కనంబడకుండునట్టు మూత్రము చేయవలదని (ప్రార్థించుచున్నాను. ఒక్కనిమస 
జవ. 

జాంబ ఎప్పు డొకరినొకరు చూచుకొనుచుండునై జేసదను దీవిశీంత మనవి 

కావలయునా అమ్మా-(కనబో) నీళొంతుకిగోయ] భర్తను వదలి యుండ 
లే వేమి! మహాపతి.వకవు, ఊంందటింక మగలే, బిహుపతి వఠపగుదువు. 

వీర అటులైన నిదిగో పోవ్రదమురమ్ము నామవస్సిట్లు సంతోష పెట్టిన నీకు మిగుల 6 

గర 

జాంబ (వీరనుతిని గౌ యలించుకొని) అమ్మా రమ్ము (తనలో) చి త్తమానందనున 6 

దాండవిం నుచున్న ది. ఒకజెటకాతోం బదిజేల మొవారీ లొడిలోంబడునుః 
భర్తను బద్ధునింశేసీతిని నంసారిణీని ఫొనినిజేసిదను, వీరంట--మహాకతి వత 

అంట__భర్చృవిరహనును సెంపరంట నుహోతపళ్ళాలిన,ల (ట.నసరార్య గతీనడ్డు 

పెట్టినారు. దొవానలమును హీమాలయమును జేనీనవారు. యము నొక్కటి 

యిీడ్చికొట్టి చచ్చినభర్హను (బ్రదికించుకొన్నవారు పగిలినకుండతో నీళ్ళు 

మోసీ కవవారు ఇట్టివారేకారా! అంతర్ముఖలైనవారు- దిక్కు.మాలినపురాణములు 

భోగినుంటలలళో బూడికకావలసీనతుక్కు., సానులయాధి కషిమును/ార్చి (కొత్త 

పురాణము లాధునిక కచ్చలశేత (నాయించెదను భర్శ కారాగ్భృహమున 

నున్నాడు ఇప్పుడీమె సంతోషించుచున్న దే ఈమె యంతర్ముఖయేయైన 

యెడలం దఠంగొట్టుకొని యేడువవలనీనదిశాదా! చేను జ్లేసీనదోహూమున క్రీమె 

నన్ను బొడువవలసినడికాని యిట్లు కొ(గిలింపవలనీనడా ! ఈ"పెద్దన్నుల 



§0 వీశమతి 

నూ ౦దటి యాపదలు పనీకట్టుదురంట._భూా ! వీరు పత్మివతఅ. ట-_.. చావగొట్టి 

పాత్మివత్యమును బరశురామప్రీతి యొన శ్చెదను, 

వీర-.- ఆమ్మా 1 ఏమియాలోచించుచున్నాారు, 

జాంబ... ఏమియులేదు రమ్ము. 

(ఇద్దబు నిష్కు ముంతురు.) 

ట్లది హష్టాంక ము, 



(శ్రీరామ 

J SE 
నని స ne 

సప్తమాంకము. 
ప్రదేశ ము--పట్టనమందరి వేశ్యాపీధి, 
ప్రవేశ ము._లాలుదాసు(డు, జాంబవతి 

లాలూ. జాంబవతీ! పణ నాటు జీల బంగారునాకామశే వదియేయహాడదాి, ఇరువది 
యన లహాడదా ! పదమనాఆనుట కుపపక్సి యేమి ఏంటి! జేయిలెక్క ను బగు 
నా అండకు, బదునాజంటి వేమోయని "నే ననకొంటినిం 

జాంబ... అఆదియు6 గొంత నిజమీకాని చానికి నుటియొకకారణ మున్న ది, 
లాలూ... హొ హేాహీ! ఆఅ లెక్క నజువదియేండ్ల దాని కటువది జేలు తీసీకొందువా 

రోమి 4 
జాంబ చెచ్చినట్టిద్బు వాం న్నప్పుడు తీసికొనకయేమి శ నిజమైన సనొనుయైనయెడల 

నిచ్చునా యిచ్చితీజునా శ యథాగ మైన సౌందర్యము వయసు హెచ్చిన 
కొలంది హెచ్చును. (పాతబంగారమునకు పన్నెతిస్టునా ! వూగ్వహీరముల 
కున్న జిలజిల యిప్పటి నానికున్న దా! దశ్షీణబేశమున వొకనుహారాజజువది 
యేండ్ల వేళ్యామణికి అక్షబం గారునా వము లిచ్చినాండు, ఆతండురనీకండు, 
అది సౌందర్యవతి, ఆతనిచర్శితమును గాంచి లోకము సీగు ంచెచ్చుకొనందగినది, 
లోక మునయగ రనీక లోకమని నాయభ్సిపాయము, మిగిలిన యెద్దు మొద్దుస్వయాప 
మ. అకు సీగ్గేమి బిడియ మేమి! అబ్బ! ఎంతమాట నాడితలి, సౌందగ్య నునిపించు 
కొన(దగిన సౌందర్య మెంతవయస్సున నైన జంకునా! అయ్యర్య్యూ! ప్రాంత 
సూర్యునికి. గాంతిలగ్గి నదను వాని నున్మ ర్పశాలలో జేయందగినదికాచా, (ప్రాంత 
గంగానదికి మునుపటిపరిశుది లేదా యను వానిని గట్టంగట్టి సము(ద్రను.న6 బోణి 
వైవందగచా! సృష్విశంటెం (ాయశజేదై న నున్నదా దీని వైచిత్య మేమైనం 
దగ్గిననుట కవకాళమున్న డా! సృషులన్నిటిలోని కాండుదాని సృష్యయే స్వః 
అంచులో జేశ్యాసృసి యెంకేటిదో ఇప్పందంమా ! చానిశేమి (పాంతయేమి? 
పటిను కగ్గుటయేమి 1 లెంపలు వెచుకొన(దగిన మాటనాడితివి అపరాధము 
కాదా! రసీపయవని (భినుపడీతిని.  ఇంతకాలమునుండి నేను చేయించిన 
శృం గారవి ద్యాసాధనము వెలితికంరమువాని "గానసాధనమువ లెనే యయనా 1 

లోలూ.... తెలియక యటులంటిని, శ్షమింపుము, పదునాజనుటకు మజీయొకకాంణ 
మున్నదంటిీ నే! 



రజీ పీరమలతీ 

జాంబమిను, పోడళ కథా పరిప్వూగ మైన యమృతశరమూ ర్తి యది యసటశే నట్లంటిని, 

లొలూ.'నే నెంకయద్భ స్టవంతు డను కాని పదునాబు వేలిచ్చుకొనుటకు భక్తి లేక 

'జేవులాడుచున్నాను. 

జూంబి= సొ మ్మాయకుండ( చే తేరగ నప్ప్రోసను సి కాలో వై చికొనం దలంచితి కేమి! 

నడునడు, 

లాలూ కోపపడకుము  అంకేసొమ్ము సమకూడుటకు సాధనము నీశీ చెప్పుము. 

జాంబ---మాళండి కొట్టలో ధనము మాలుగుచుండ "నేనా. నీకు సాధనము చెప్ప 

లాలూ మాటుతాళముపెకి యొన్నిపాటులో. పడితిని, స్వాఫీనపడలే ఏ ఇంక 

నొక్కు_టియే సాధనమున్న ది. 

జూంబ == ఏదదిశి 

లాలూ.-నిన్ఫు మౌతీం్యడి యుంమకొనుటచే సందేహించితిని గాని దమ్మిడీ వళ్ళు 

నాభితో దండీ తగ్గికూడ_._ 

జాంబ-లొలూ! నీయిష మైన యెడల గానీయలేకపోయినా వా! నేను నీకు వలదని 
ఇెప్పీతినా! వందశటకుంగాని కఅదనుటకుంగాని నే నెవతెను! నాకాజకుం 
బడి చేవులాజెద వెందులకు! "చేను నీతో వలదని వెస్పీవ నాయపదువాశ 

నీతిండిసె నికు స్వతంత్రత గాని నడును మంతరసానిగండము నాశేలశీ మితండడి 
న నొక్క_ది'సినే చేరందీనినా ఆడా బల్లకౌ లము మోతండిరమే నన్న్రా6 

బోషించెినా 8 పణ్యవీథిలోమట్టునకు(--బరవ ప పదనులోవ బె "సెపరిమట్టునకు 

వారేకాని యరుబంధాలఅమాటమా త్రము స్మరింపకేమి తెలిసిన ద? పరమార-మెన 
నూట యిది. un 

లాలూ ---ఆటులైన _ అమా శపుభైగ్యము నీనిచ్చినయొ డల... పువ్వు తుంపినల్లు_ దీప 

మార్చినట్టు లిద్దజనుగాడ.... అపటికిం గడ తెర్చకున్న యెడల రసికచ్యకవర్షి శిఖా 
మణీని హసనాకోే, తరువాత మొతం డీసొత్తు నాల్లుకోటులుండనీ -... పదికోటు 

అంండనీ.- అంతయు సీకొట్టులో6 జ్రేక్చిదను. 

జాంబ.పో! పో. ముంచెప్వుడో జరిగి యేడ్వంబోవుమాట. కేలచెప్పెదవు, కాని 
యి రాజకాంక కూటయేమి? 

లాలూ... అంతయు నీనీళా దా! బయివను నీషేోట ప పర్తి (వా యించుకోనుము, 

బబ చేతన, పీకి మాటకి దాం సశ పత్రము (వ్రాయుము (నాశకం. బత్త్రము 
నీరా కలము నిచ్చును ) 

లొలరో-న చే, 

జాంబ... ఎన్ని చేలనా జెము అకు (వాసేదవు, 

లాలూ... వదునాజింటీ కని వెప్పీతినికా దా! 



స పమహాగకిము £83 
గాల 

జాంటి.. కాదు. మ పది రెండింటికి | వా యుము. 

లాలూ... సరే. నీయిన్టమునచ్చినంతకు (వాసెదమం ఒక్కసారి యాకాంతనుముందుగా6 
జూదనిచ్చెదవ ! పె ల్లో నజమును చె జే“మాడు చుంటి వా?! మూత 

రవంత మెత్త తృరాదాశీ 

బాంబ..నీ విష డాడిన మాట పట్టిప ని కీమాలి. మాట sas సౌందర్య సర 

గవహాణ సగ (ప్రకాండమంనెళ నాకెంత శిరచేదకరమగు మాటయో యోజించి 
తీవా ? సీకి ye యిదివజకు తేజే, ముక ్ప్పాదిరాజ్యము. లు విలుపచేయ గల 

సికేవమునో “మలు వచేయంవఅంచి మూ6డుగస్పృలు నీయొద్ద బుచ్చుకొను 

చున్నా నే. అడియైనను జేతంబడిన రొక్కముకాటే__ నాపకోపకారరీలకను 

జూడ? పోయితివి. నాస్వాగాపరిలాగను. ను గుర్చించక పోయితివి నీకు బుద్ధి 

లేచా? కృరజ్ఞకలేదా 4 

పంట)... ఇంక దిట్టకుము. చూడు నాకు నీయొక్క లెయొద్దనే భయముం 
నుజీ స పర్వబహ్మాము నన “లక్ష్య పెట్టువాండను. గాకు, నిజాల జెప్పెదను* 

నీవా కు (బత్యుత్తరముగ నేను నోరు 'మెదల్బుటకై నను శక్తిగలవాండను గానుం 
రవంత కనుచాట)పము. ఓ తుపానుశాలివలె నుప్య్యసింతును. అంత శక్తి 
నాయొద్ద నున్నడికాని నీయొద్ద గవ్వకమాజగు అది యేమిపాపమో, 

జాంబ... లాలూ | అది నీపొపముకాదు పుణ్యము. నీయెగురునకు నీ పొంగనకు నీ 
మిడినీపాటునకు నేనే లేషండునెశల నీవిసరికి రూస్రమానీయుందువ్ర. నాబోధన 
మాలముననే యిక్సటివణ కంక నిల్లని, వాంశిలియని, తనదని, సరులదని రవంత 
యెలి(గ యుండి బట్ట కట్టుకొని తిరుసచున్నా వు. నీకింత యుపకారిణి నైన నా 

కేవెనా నిచ్చుటకు 3 నీక? బావు తెంపులగుచున్న ది, 

లాలూ... సరే. నీయెడల( గృళజ్ఞకతో నుండజే యున్నాను. తీవ్రప్రకృతులను దిద్దు 
పాటునేయుటకు భగవంతుండే యొక్క_.నికి వేటొక్య్ళ_ని నంకుళ ముగా నిర్మించు 
నని నా యభిపొయము, కాందజు క్రీయంకుశము ఖాగ్యఅవేతిలో నుండును. 

కాందజకు వేశ్యల'చేతిలో నుండును. కొందజకు భటులచేతులో నుండును, 

జూంబి.. మొత్తుకొనినట్లు శౌప్పీనావు* భగవంతుని కిందుతో సంబంధ మేమున్నది * 
తీవ వళ్ళతు అను దిద్దుపాటు సేయుటకు భగవంతుడని యేమో నీతులు 

ఇెప్పినావు వ్రప్రకృతులను సృష్టించినవాండు భగవంతుంజేనా ? వ 

చేయువాడు భగవంతుంజేనా * మొదటం దీీవృపకృతుఅను సృష్టింపనేల 1 

తరువాత డిద్దుపాటుచేసికో నేల! బురదలో బడుట_ కాళులు కడిగికొనుటం 

శెంసకాయ కొట్టుట క్షమాసణకోోేరోట* తవ్వుచేయుట దిద్దుకొనుటయేనా 
భగవంతునిఫని 1” భగవంతు 6 డున్నాండో యేడ్చినాడో మువీ డెబుయను, 

ఉన్నప్పటికి నీవంటి బుగ్గిహీనుండా- ప పక) మింక (జాయశేదా | 

లాలూ _.మాటలాడుచుండగ పట్లు (వాయంగ అను నేనేమి యస్ట్రావధాన 'మొనర్భల 
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గలనా + చూడు, నిన్ననే యొక్కుకవి నామె (గ్రంథము (వానీనాండునుమూ! 

లాలూలీలాకమా లీలాలాలూకమా చొనిపేకు చిత్ర మైన్నగంథము, ముప్పది 

రిందుశేలశే బ్రాయుచున్నానుం ఇదిగో మ ప్పదిళిండు వేలు 

జాంబ... ముష్సదినెండు వేలకు మూండుసున్నలే పె్టెతివేమి+ 

లాలూ ఓస్, అంతయొడలు వెలి నుకిండ నుండలేగు, ఇప్పటి! నాల్గుపర్య్యాయ 

ములు మాాతమపే [తావిళిని 

జాంబ. ఎందుణేశ! 

లాలూ. కండు - (వాయనీ = 

జాంబ... అక్ష రాలే యశ్చృమాట (వాయకుము. 

లాలూ. అబ్బో! అన్నిఅక్షరము లెవండు [వాయుకు. నీవు (వాయనున్నను నేను 

(వాయలేను, 

జాంబ. (తనలే) ఒకటిశూ రెండో సున్నలు స్తలమున్నంత వజకు నేను జేర్చెదనుం 
(పకా) వడ్డి నూటికి యథాతార్వకముగా ముష్పదిమైదు. జేసిన నే నొప్పు 

వొనను, ఈసారి నల, బది యైదు చేయుము, 

లాఖూ..ఆలాగే, వ్యత్యాసము పడియేకాచా! నన్ను. గని పెట్టకొన్న నీ వదనముగా 
సంవళ్సగమునకు( బదినాగాముఅసొమ్ము తినదగనా యేమి! ఇదిగో | వానీతిని, 

జాం౦బికటు తేన్ము 

లాలూ. ది గే 

జాంబి( చెంగున మాంటగట్టును 

లాలూ అట్లు ఇెంసన మూటంగట్టుచుంటి జీల? పెళ్టైలోల. బెట్టుము, జూ టిపోవు 

నేవ. ఎవని వేత నెన( బడునేమో? 

జాంబి-. అబ్బ! ఈరాత్రి 'యెన్సితాళ ములో శ్రీసీ పెకైలోం బడవై వలేను. ఇంఠలో 

చేషెపోవ్రను సశేకాని_ ఈజీళ నీవు నాలు పర్యా యముతే (తావి యూర 

కుంటి వేల! 

లాలూ....ఈర్యాతి సర్మిక్రొ త్తపరసమున్నదికదా! హెచ్చు (తాంషనయెొడలం దగిన 

రక్తి చేయలేకపోవుదు నని భ్రయపడినాను, 

జాంబ. వీడిన "శే యున్నది నీ వీర్యాత్రి యింటికి భోకుము, ఇక్కడనే నా పం కని 

భుజియింపవలెగు. నీక త్రము నే నెటి(గినదానను గావున మధ్యమకాల(క్రుతీవలె 

మోతొదుగ నిన్ను (దావింశాదను అంతేకాని భయవడి తక్కు_వతౌగి 
నాషమ్ము చెడగొట్టు సాయంకాలము కావచ్చీనది, వంబయింటిలోనికి (6 

బోదమురయ్యు. 

లాలరోం సే... (ఇద్దజు నిష్కుమింతు రు) 

ఇది స పమాంకఠము 
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వీర.అహా! సాయంకాలము కూక నగుద్రూది. ఈ వ్రాూయటయెన నిటకువచ్చి 

నాధ ర్ర నాతో భుజించునో శేదొ?! (పొంనాగ కు నాయొద్ద లేకుంటే 

మధాక్షిన్స్రా మెంగిలిలంటునపషునగ జ్యా *,వేంగ కలు మండుదున్న బి, ఏమియ౫: 

దోంపక మె స్ఫూళన ట్ల టం 9 ప తిని బటచెర ౫ కులు నొప్టులెత్తు 

చున్నవి ఈ రాతి పూత రానియెకల చేశోలు చేయవలనీనది ? భోజన 

మెనపిమ్ముటనెన గాడా? ఆయసమన ట్ల Pen భో జవ? మయమున ( 

౫నబడినద. అరుగ మొగయి మౌొవలీగం నాభ? నన్ను విడిచి యింతసే 
పాఠనీంచువాండునాండే ! ఎదందోకాం రాలియలికిడి యగచున్నది, నాధుడు 

వగ్చుచున్నాండు కాంబోలు. (“నుగ ఛోయి్యిి భాధా! నాధా [ 

(జాంబవతి (_సవేంచును) 

జాం. నాధథునికొటు కెప్వుడే యెంక బెంగపెట్టుకొనిపోయితివే ! ఇజేమి చోద్యమే 
కేల్లీ ! జూమువిశహమునకే యలనీ ప్రలుసుకూరయె పోవుచుంటి వే 1 అయ్యో ! 
ఎకు. డను జూడనేని చిత్రమక్మూ |! నీమగండే మగండా! నీకే పెంద్దానువా | 

మీము మగలతో6 గాఫ్రుగకము చేసినవారము కామా? శాసంతే యాఅస్యమునకు 

నీవలె గంతులు వెచితిమా? నెల, శెండునెల లొక్కొక్కుప్వు డెడంబాటు 

నాందియుండకూ ! నీవతె అంభఘునములు చేసీయుంటి మా 1 కాపుర మెనతీరువాతీ 

రవంఠ యొగింప్రుండును, గవంతే దిగా యుండును, అంతేకాని కాంతుని 
రాకకొణకు గడియారను దగ్ధజం చెటుకొని కూరుచుందురా ఆమ్మా! 

విర. ఆమ్మా ! నన్ను శ్షమింఫుము. నానాథ్గుకు నాశంట నొక్కసాం పడి వెడలి 

పోయిన జూలు అతి డెక్ళుడ నున్నాండోయని నామవోందోళ నము నిన్ను€ 

గాని, యీపట్టం [వభువునింగాని నేను సం దేహేంచుచునన్నునని యనుకొననలదు 

కాం-నే నిప్పుడు రాజుగారి నన్నిధినుండియే నచ్చుచున్నాను. . నీభ ర్తయు నాళం 

డింక నన్యోోన్య వెఃకరినిమించి యొకరు నూటాడుచున్నారు. ఇతడు ఇెప్పు 
౯ చుండునవతలో నత డందుకొని యఠ'డు సగము ఇెప్పినతరువాత నిత 

'డారంభించి జరుపంబడుచున్న వారిసంభాహణము వీరకాయసపీంచువలెం దల 

వెండుకల చిస్కువలె నుండుటయేకాక సున్నవలి నాద్యంతరహీత మైయున్నది, 

నాకు మిగుల డోంతయగటచే 'మొండికనము వహీంచి “ఏమయ్యా! నీభార్య 
నీకొక వేచియున్నది. ఈవూంటనైన నామెసం క్రిని భుభియింతునవు కాని 
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రావయ్యా 1 యః నీభర్తతో నంటి, వచ్చెదకని యాకం డొప్పుకొని 
నాడు, 

వీర...అమ్మా ! నన్ను రశ్షీంచితివి. 

జూం-__అబ్బ ఉండు! రాజుగా రతనిలి వదలనన్నాారు, అందుచే భోజన మొ వర్చి యాడ6€ 

డిక్కడకు వచ్చును కావున మనము త్వరగ భోజన మొనర్చెదము రాం 

వీర_._.భోజన మైన పీనమ్మటథైన నాభర్చ వచ్చునా! 

జాం. ఆది శిలా కర మెనమాట, 

వీర... వన్ని గంటలకు | 

జూం... వారప్పుడే భోజనమునకు లీవంబోనవుచున్నారు.. జక్కుగంటలో. నీభన్న 

రాయలఅండాం. నీవుకూడం ద్వరగ భుజియింతువుకాని రమ్ము. 

వీర...అమ్మా ! నన్ను క్షమింపుము, ఆతనిని జూడకుండ నేను భుజింపనొల్లను. 

జూం... అదేమమ్మా! మధ్యావ్బాముకాడ ముకు. నకు నాల్లుమెదుకు అంటీంచుకొని 

శేచిపోయితివి, అమ్మా! మేము బడుచుదనములు, మమ కారములుు విీరహొ 

జేదనలు జేచియుండుటలు ెజుంగుదుముకాని నీవలె యుపవాసములు చేని 

యుంటిమా 1 ఏదో యింతకోట్టుకొని తినినతరవాత నేడ్చినవారముకాని కడుపు 
కటుకొని కాక్కిరవపొడుచుకొని కూరుదుండినవారము కాము, 

సీర._అక్మూ ' నన్ను మందలింపక త్షమింపుము, 

జూం...మందలింపవలబేమి + చాలుశే. నేర్చుకొనిపోయినావు*. "నేను ఫల 

నా బిడ్డను నేను దిద్దుకోనుట తప్ప్వుకాదులే. మందలింపళకూడటేమి ! పుణ్య క్రీ 
ఒంటిల్రాటతిండి. ఓగాయిత్యవమని ఇెప్పంసాడదా 1 నీకింత తెలియదేమి ! అ 
వెళపట్టు పట్టక రమ్ము= 

వీర... అమ్మా ! నన్ను క్షమింపుము, నేను దినను 

జాం... నీవు తిననియెడల నేనును దినను* 

వీర...అర్మూ | అట్టనవఅదు, నాభర్త యొకగంటలో వచ్చునుగావున నారండు 

వచ్చినతరువాత "నేను దిందును. రవంత యన్నము నాకుంపుండు. 

జాం-అటులై న నీపడ్డన (పక్కగదిలో నుంపించిదను, సీకెపు డవకాశమున్న నప్పుడే 

తీనుము. ఇంక నా మేడకు నేను బోవుదును. 

వీర... ఆమ్మూ ! దయయుంచుము. (శ్రమకు మన్ని ౦ఫ్రుము 

జారి క్రింద సేపకులు కిటకీటలాడుచున్నారు. నీశేమియు భయములేదు. | 

వీర....నాకు భయ మేమి ౪ అదిగాక నానాథుల డొకగంటలో వచ్చును?ాదా ! 

జాంబ-పల్లని యందుకొనినట్లు తికిగి మొదటికి వచ్చుచుశ్నావా శ మహారాజార్హ 
మైన వించారసించి చందనాది చర్చలతో. టాక. నమాల్యనూత్రేన 
వృన్ర్రనూ అత్రో నత్యుత్సావాముతో నిన్ను సేవించుటకు నీభర్త వచ్చును. ఎంత 
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(వమాణము చేయాటకైన నీద్ధముగ నున్నాను, (చేతు కెత్తి) + శూగ్యభగవానునితోం 
జేయనా 1 

వీర... అమ్మా ! (ప్రమాణము జేయవలదు, అది తపు 

బొోం౦ సే నీయిన్షము. జీను వెళ్ళనా (3 

వీర. దయ యుంచుము, (జాంబవతి నిను) మించుకు.) 

వీర..ఈమె అఘస్వభావము కఅదిగాం గనంబికుచున్చది. ఈమెనో శీను (బొద్దున 

నేమి యిప్టుడేమి 'రండు0టఅకంకి. నెష్కవ సేపు నూటలాడినదిలేదు 
ఆయిన నిజువదేండ్ల ప్రా * స్నేహ నున్నట్లు మాటలాడి+ది ఆమాటలలోో.. 

ముందలింపఫులు = సొగింపులు _ నాజలు - బతిమాలుబలు = హాస్య్రములు = నధి 

శేవణలు = కోపములు - (పసాదములు - నొక్రపాకము కాదు, ఒక రసము 
కాదు వింతగా గన్ఫట్టు చున్నది. వింతే యేమున్నది? ఆమె (బుక్ళతియే యిది 

కా౭సోలం ఉ శ్రమవంశకాంఠలలో మొతము. అఘునృఫావ లుండహాడదా! 

వ్య క్రిస్వబౌవములు (పారబ్దపరిపాక ము నన సరించి యుండునుగాని పంళము 

ననునరంచియుం శునా | ఒక్క. మేఘము ళుండియే యన్ఫుగేధార పడుచున్నదిః 

పీడుగపనుచుశ్చది ఒక్కవంశనునుండియే తౌరయు తవశ్నేరయుల బుట్టు 
చున్నవి (లెంపలు నైచుకొని) భగవంతుడా! ఆమెకు నిండించినందులకు 

నన్ను క్షమెంపుము* ఆమె యఖ మాగా నాయందలి యనురాగమున చే యింత 

చనవు తీనీళొను ముక చేమా + ఇంఠవఎకు నామె మేలుచేసీనది కాని కీడు 

సీయలేదు చెరువుగట్టుమోంది దానిని జెచ్చి మేడగోం బెటివడి నాభ ర్రను 

బిఖంచుటకు రాజుగారియొ సు పండుసొరులు పోయినది, నాధీర్గ తప్పకుండ 

నిక గంటలో వచ్చునని hha చేయుటకు సిద్దపడినదిం భోజనము 
సకు రమ్మని యెంత పట్టో ప నది, ఇవి యన్నియు రా గాఫిజ్తానము అంకావా 4 

కాని యీమె రాజుగా న కనుంగొనక యేపోయితిని ఈమె "పేశీ 

డియో తెలియదు. పోనిమ్ము. తెలిసీనప్పుడీ తెలియునుగాక, 'అలియకున్న 
మాత్రము బాధయేయున్నది శ ఆమె “వెడలి యెంతిసేశెనడి జంటలో నానా 
థుండు వచ్చునని చెప్పి పోయినదే ఇంక గంటయేకా లేచా ? కాలమా కాలి 

సంకెలలు దగలించుఫొని కుంటుచుంటి *ఆ*యీమి 1 సీ"టిక్క_ శే నైనవి 1 కనే 

ముననున్నవారి కొక్కరూాపమునను సుఖముననాన్నవారి క్రిెకి_రూపమునను 

గనయబడుట న్యాయమా 1 అట్టు కనంబరుటలోయహాడం. బెద్ద యసందర 
'మునర్పుచుంటి జే! నుఖమున “నున్న వారి సుఖము'నా కగించుదుంటివి. కస్ట 

పడుచున్నవారి కష్టమ నా వృద్ధిచేయచుంటివి శిండువిధములంగూడ లోక్ 
మున కపకృతి చేయుచుంటివను నిందకుం బాలైతివి, నీవు లోకోపకర్తవు 
కాందఅలచునెడల నీకాలుకుంటీతనము సుఖవంకులయెడ ( గానంబజఅవుము వీ 

అక్కల "అపఆపలు కన్షవంతులయెడల నగపజపుము. ఆశి నీకు గష్ట మైనపని 
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కాదు. అట్లొనర్చినయెడల బరీక్షాప్యత్రము .క6 (బత్యు క్రగములు (కాయుదున్న 
చాలిక పావుగంటలో మూండుగంట_లైపోయొనే యని యేడువనక్క లేదు 
నుగని కొగరుం గని పెట్టు కొని యున్న నేం నిముసషే గంటయైపోయొ నే యని 

యేడువనక్కరలేదు “కలుపు (తోయుచున్న వా3వనో__నాథా | నాథా! 

వచ్చితివా ! (ఎదురుగ బోవుకు ) 

(లాలూ దాసులకు (ప్రవేశించును ) 
లాలూ - (తనలో) తలుపుగొం డైము వై దర. (అట్లు చేసన కన్నులు. దిరిగి 

పోవుకున్ణజే ఇది కల్లునుతా, కాంఠమత్తా,  ఈదినమునం బుచ్చుకాన్న 
నురయు నట్టిదే తెచ్చుకొన్న సుదశయు న చ్చే మొదటీరకఫుది- అనునమాన 
మైన దీ ప్తికలది = నరముఖణో చెజుపులను గలిగిగచునది నుధువునకుం దగిన 
వధువు వధువ్చునకు6 దగిన మధువు వవ pg నేకు సమకవూడి+వి ఇంక 

నుత్తకలోక మొక్క_మె్మైతో నున్నది, ( పకాశముగాా 'బొలామణీ ! 

(_వేళ్ళనడుమను (వేళ్ళను 4 విగియనదిమి 

చిజుతచుబుకం౦ంబు [క్రీందను 4 చేరమోవి 

వింతపడి వెలవెల్ల వై 4 వెణ్టీమాపు 

వెచితివదేల ? భయమేల + 4 చాల! బేల! 
నాస్వరూపముకాంచిన 4 నారు లెల్ల 

చెక్కు గటు వొటు( జిఖునవ్రగ + సెలవి బొల 

(బేమ జెలలూర బికీయంబు 4 వెనుక( బేరం 

బెంబడినవారె భయమే? 4 భాలబేల |! 

వీర. (ద్దు టూన్నం డిచి తనలో అవా ! జగ ద్దేవా ! హా! పాణ్యపీయా ! సీభార్య 

యసహాయురా లై యిచ్చటనున్నదిః ast ఇంకనురోవొ * బన కుదర్శి 

యింతలో వచ్చెదనంటి వే! అసత్య మాడిన వాండివుకా బే భార్య నెడంబాసి 

యొక్కయరగడియమైన నుండంజూఅ జే! నీవు రాకపోవుట శేమికారణము 

నావలె శే నీవే వైన నాపదను బడియుంటినా ఇద్దజ ముక్క_చోటనుండగ 

నాపదలు మనల నీమిచేయయఅవనెకదా నీనంటివి* హో! అదృష్ట దేవతా ! 
ఫుష్సము దానిసౌరభమువలెను దీపము. దానికాంతియువలెను వస్తువు చాని 
భారమువలెను (బ్రన్మూకైన జేటుచేయుట కవకాళములేనని శేననుక్రానిన 
నాభ గను నన్ను జేఅువేనీతివా? (ప్రపంచము వీలు వాయ డీశ్వరుండుకాండు, 

నీబేః నీయాధిపత్య సౌ భాగ్య మీ యిది, నన్నేలువానినుండి నే నెడంబొసిన 
పిమ్మట (బప౦ డప్పు ళేలిక గొడవ నాశకెందులకు 1 అత్తా! నీకొడుకు గానయిడ 

కుండ నున్నాండుం నే "నెంతబిగ్గాఅగనజచినను రాకుండ నున్నాండుం అత్తా 1 

గొంతెత్తి యొక సారి నీకొడుకు బిలువవా అమ్మపిలుపులోనున్న 
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(పకృతి బల మాలిపిలుపులో కీడు హృదయమా! తుపానుచేం నొట్టంబడీన 

భూజనువలెం దూలిపోన్ళ మంటి కేమో 9 మేనిద్దజ ము కలసీయున్నవ్వు డావ 

దలు వచ్చునేమో యను భయముకాని యింక నాపద జేమున్నవి * పరమావధి 

మైన యాపద రానేవచ్చినది కాన్సన వృాదయనా ! తూలీపోయెదవేల 1 
ఇంక భయ మేమి? సముద్రతిరంగ నంతౌడితీనుగు ప్న డపుగ్ట్టువ లె నిలువంబ డె 

దనుః నిజముగా మనుజు కాఫదయే మవోబలము, సంపత్తు వట్టిపిటి!ిదె, 

పొదలో, (బొంభ్ర యావిఅహృదయ మైన చెవులప్ట్ కొండ్య పక్క చిండ(గా 

గుచు హోయిగం గునికిపాటులకడు సీంహళాబకముకం కుం దక్కు.పపౌరుషము 
కలదికాదు. ఒక్క పోగుషమందేకాదు ఆపద సంపదకం టు బుద్ధిలో గూడ 

చెప్కు_నయే. సంపద వట్రీమందమతి. కవుల యుత్కె వ్షగ్రంథములు కడుపు 

మంటలో (వాయంబడింజే ఏక్చువలనయబుట్రిన గానమువకున్నర క్ర యద్వితీ 

యము ఈగొడవశేమి కొని యీపంజెవండో యెంచులకువచ్చి నా౭డో యాతని 

నిఛ్చటికీయుంపిన యాకాంతే యొవ్వ తెయో నిర ముగా గనునొ నెవమ, 

((పకాళముగా) నీవిదివజ శేమోయంటివి. సేను దిన్నగవినలేదుం నీ వెవండవు ! 
ఇక్కడి కెందులకు వచ్చితివి! 

లాలూ నే నెవండవనియడుగు వున్నావు. సూర్యుల డెనడనిమడుగరాదా? శృం 
గారరస జనతియంతయు నా మట్టు తిరుగుదున్నది నావలన జీవమును 'దేజనును 
బొందుచున్న ది, 

వీర...నీజేకో కా క్రధోంశిని మాటలాడుదు న్నావ్ర నా కగమబటలేదుం 

లాలూ... ఈపట్లణ రాన్ట్ర మందేమి పరసరరాష్ష్ర ముఅం దేమి పురుపోతిముం డనిపించు 

కొనినవా6౬దెవండు ! నేను (వతి కుగామమునందుకూడ( జార్చుడుకొం[డ 

నుంచి ధనొకగ ఇమున వేళ్యల నేమి, మోసమునను బలాత్కారమునను సంసా 

రీణుల నేమ్మి యిటకు6 బిలిపించి గడి మగడియకు నవనవ కాంతోనుభవ మొ*ర్చు 

వాం డెవండు + చేను, 

వీర... వెవులుమూనీకొని అంతటితో నాంగుముం) 

లాలూ. పశీక్నో త్రము నందును. స్యామికటాకమునొద్ద గాలి మేడ గట్టించి గవాశ్రముల 
నుండి కంటిగొట్టనులలోనుండి పుష్కురిణీ స్నానలాలసలస ఫూవ్రబోడుల 
యపయవసౌ భాగ్యము అవలోకించి యానం”ంచి యాకర్షించినవాండెవ్వందు 1 
"నేను- లాలూ మందిరమందలి యుద్యానవనములోని బంగారునీటి కోనేటిలో 

'్రీలతో జళ్నకీడలను దినదినము నాడువాం డెప్వండు 1 నేము. కళొవతులకు. 

గళాళా్త్రుమును. నేర్చుటకు. గళాళాలను స్తాపించి పోషించుదు్నువా( 
ఖి 

డెవండు 1 చేను. 

ఫీర....(వెవులుమూనికొని కాంతమ్ పాపమ్ కాంకమ్ పాపమ్, ఇ(కనీ గాథ చెప్పకుము, 
నన్మిటకు మోసమునం బెచ్చినయామె యొవతె 1 
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లాలూ. ఆమెయే నూళ్ళం గారాస్థ్రానమున నొతరువాత సర్యాధి కారిణి ఆమె వేశ్యా 

చక్రవరిని ఆమెచేతి క్రిందే నెంలేదన్నను నెదువందల రాయబారులు పరిపరి 
విధముల౬ బనివే యుచున్నారు, 

జీతములవారు, బత్తేములవారు, వారి రి కములవారు. తాత్కాలిక బహుమానము అ 

వారు. నృవాదానమలవారు వస్త్ర భూచణా ది ఢానములవారు. ఓ! ఏమని 
ఇాప్పను* రాకలు పోకలు ఒనలు నాటకళాలలు గాన కాఅలు గరిడీసాఅలు , 

వెద్యశాలలు. ఓ 1 ఎంతలెక్కు. ఎంతిగొడవం ఈప పట్టనమున నాయీళ్ళంగా 

ru కు రెండవ దివాణమనిపేరు ఈయాసానేప్రభుండు జయనీంహు 6 

డనుసాతండు నో శక్రిహీన (౧. వవహారదక్షరీక అవాండుకా ండు, ఆతెనియొద్ద 

మాతం! డి పకకన శతు మాతం! డి పెద్దవా (డసటచే "నచ్చ సమస్తము నిగ 

హీంచుకొనుచున్నా న; ఈయా స్తానమునీ.. బరమాగమెన (వభుళడను నేను 
ఇట్టీరాడాన్నకి "కేంబడిననాణివి నీవు వూ 

వీర__.నీగా$ కోంతివజుకు వింటిని నీచర్యు మ గుల వెగటుగానున్నదోయి నాయనా! 
నాయెడల నీవొనర్చిశ (దోపూమునక నాకుం గోపముటీదు. నిన్నుయాడ నాకు 

మిగుల జాలియగచున్నది, ద్యుూ భి మైన మనుజిజన్మ మెత్తితిజే! ఎంతమూఢుండవై 
(పవర్ ంగుచుంటివోయి నాయనా __ఆయిన జేదో యెనెది ఇప్పటి క్షం బళా 

శాప మంద అంబ బు దుకొని చేతులు బోడించుకొని భగవంతుని ధభ్యానింప 

రాదా! నీపాపళాంతికొటుకు చేనునాడ దైవధ్యానమునర్తును ఆతే(డు దోష 

భోగ్యర్వ స రధము... ఫరమంరుణాళుండు బంతకాల మొలంపటతే ఈ 

పొరలాట= ఈవామలాటం-  పందెసంటలోనిప్రరుగే నీకంటె మెటుయగుగా 

నాకగపడుచుస్చది నీకిథ వినివపీమ్మట నాకు గద్డ్న రోత యింతంతకాచదు. 

త ! సాటిమను నాయడవు చెడ్ రోవ్రచుంటి ఇ ఇయని యింతదూరము నీతో. 

జె సృవళల సీవచ్చిన ది. 

లాలూ = 'నా మశ స్ఫెట్టిదో చూచినవా౬ డెవడు? సెడె కస ముచే బివి పెమాటఅచేం 

ను జె చగ్యలవం "బడిపోవు- "ంబేకాని పట్టుమని. నావ్యాదయను “పరీక్షించినవా 

డెరండు! నీవు బుద్ధిమంతు రాలవ కాంటిని నీకుంయాడ నా గాధలోని వెగే 

కనంబడినదికాని నాతిలలోనున్న జ్ఞానము నీకుం గన (బడలేదు నావేష్టలరిక్షి యే 
కనిపట్టితివి కాని నాచి త్తమ'దలి భక్తిని (గ్రహింప లేకపోయితివి నీకు భక్తి కరో 

జ్జానమో యున్న ప్పుడుకదా నాథకినో శ్ఞానమునో కనిపట్టుట + చేను నుహో 

థమ్హయున = మహాజ్ఞానిని ప పరమాజధిదథలోో భ క్తిజ్ఞానము లొక్కకే తత్త్వము, 

వీగ.... సహ్యనకాంతొలంపటుడవైన నీవు భక్తండవా గ 

లా లూ---జేళ్య్టనంపర్కుమున విప్రనా రాయణు(డాళ్యొరులు కాలేదా * గోసీకా 
లాఅనమున6 గృమ్లం డవతారపురుషుండు కాలేదా + రక్తి రక్రిద్యే భక్తి 

భ క్రియే, డాని దారిబేటు దీని దారిచేజు. ఒకటి ది శెండవది లోనిదిం 

మచానవలన లోనిది ఇకట యెచ్చటడాన నున్నదా శ తాటికాయ పీచువలన 



అషఘషమా౦క ము 9] 
అ 

ముంబెరుచి త్వనడా 1. ఆకారగంగాలళా రివంటి సంకల క్తి నామవః కరం 
చయునం (బోహీంచుేస్వకు నస్ఫంగ్లీసరింవ౧. శాంతలకు. దిభడూబాని 1 

గివొదుట నాకు దొషమా శ జల్రన్నా వావి మయా *మౌాలద గెటనా 1 జ్శ్సు 

భగవల్సే)రణచే ల బాప చేయూనుబ్యాగు ఉ*లరో దోసను 

డియం గొన్ఫెవక్ళ “ముల పిమ్మట లా లూను నాగు డో లాలూ చేవుండోము 

టేవాలయమ అయంగుం బిజావ్రూడి శంపంగల౫ని న ముక్రము 

వీర..._.అటు_ైన నీయిషము కొని నాభ గ యెక్క_డనున్నా [డో నీ కెజి యుండ 

వచ్చును గావున జెప్పుముం | 

లాలూ....నాయిన్షమని నీవ వేట ఇెచ్సనకాగలేదు. నీవు నాకు సాష్టధినదెమైనష్వుడు 
నాయిఫము కొక నీయిష మెట్లు జరుగుకు శ నినాథుం డెక్కుడ నున్నాడని 
యడిగితివి, (రెండడుగులు ముందునమ నడచి యిదినజు కక్కడ.. ఇప్పు 
డిక్సడ __ 

వీర. ఆయుస్సంశ్ష్రయకరమెన మాటలాశుదున్నావు జాగ శ్ర నేను సీకుస్వాధీన 
నయితివని పొంగుచుంటివిగా  బుహానుండా! నీగొంగుః కర్షితాడు నీవే 
పోసికానుచునాశ్ర నీయింటి మార నీజే నిష్ణంటీంచు కొకుచున్నాన్సు నన్ను6 
దెచ్చుకొనుట యొకటి మృత్వుదేవకగ 'దెద్చుకొనుట యొఃటియునా ! 
దుర్వాంఛాలోలు(డవై చెడిపోకును.. నేనే.__నీవ స్వాధీనవగ్యశ్తు ! అగ్ని 
జూలను (గహీంపంగఅవా! 

లాలూ... ఏమి నీవెజ్హి. ఈ నాల్టుగోడల నడుము నన్నదానవు నాకు స్వాధీన రేల 
కావు శ. అఫిజాన శాకుంతేలములో శకుంతలవలెం బెశెషరిపోదునా * రామాయ 
ణములోని నీతవతె భూమిలోనికి దిషిపోదువా ? - 

వీర. రామాయణమును జచెవి యుండియు నీకీదుర్చుద్ధియేల 4 నీకచే రావణు జేమ 
య్యనో యెజుంగుదువా | 

లాలూ... అమాట శకేమిగాని రావణునిచే రంభ యేమయ్యును * నాకం గావలనీనభుట 
మిది ము౦దిది ఇెప్పుము 

వీర... రంభ వేళకాదా * చాని కేమంక తపస్సంపర్నత యుండును ! 
లాలా. హే! హే! నీకు పీఠవంటి సొత్యివత్య సంపన్నతి యున్నది కాంబోలు 

చేమి శ. చేసీకా అపు గాంతల పాత్మివత్య మెబు౫క పోలేదు. నీకింకు బిజ్జ 
బిగిసీనవా రిష్పుడు గరిటెజారు పాకమలాే నున్నాగు. సింహమకల్లి కలవ 
బొబ్బరించినవా. రిష్లుడు పిల్టికూగలపలె ఇంవ్రుమముచున్నారు  జెలగలబవలెం 

దెగసాగినవా రిష్పుడు అక్కుతీగాలవలి. నెక్కుడి కక్కుడిశే విరుగుచున్నారు. 

వెజ్టికుక్క_అవలెం _బెంబడి కజచినవా. రిప్పుడు జేదాంతులవలె. దన్నినను 

దలయె క్రికుండ నున్నారు. కాని వారి నందజికు జేనీవట్లు నిన్నుం 
జేయను. నీ ఫొందర్యములోమ్మాత్ మొక్క యననన్షిపాధాగణ మైన విశేషను 



లాల 

శీను గనివటితిని, 
జ 

పరల మ ల 

నీ భొందరర్భిమ. న నందు మె _క్రనలోే వాడియున్నది; వన్నె అలో 

'జీండియున్న ది. కాంతిలో త్మీవతయున్న ది పక్ష ధారలో. బిడుగున్నది. రసీకళ 

జనచ్మక్రవ ర్తి నగుటచే నాకీబేదము తెలీసీనదికాని యిశరుఅకుల చెలియదు. 

వీర. ఎందు కీవధువు ? ఎటనుండి వచ్చితివో మాటలాడకుండ నటకు6 బొమ్ము. 

(ప్రాణములతో మాత్ర మావలికిం బోవువాండను గావని నమ్ముముః నీసంజేహా 
మెక్కడనో నాకు. చెలియకపోలేదు. నిన్ను సామ్థావ్య(క్ర్రీవలెం జూతు నేమో 
యని నీవు సంకోచించుచున్నావు. నీవు మవరాజకాంతవగటచే నిన్ను మహ 
రాజకాంఠవలెచే యాదరింతును. అచేక చాసీజనను చే నీకు సేవచేయింపవలనీ 

నజే కాని వారు నీకు సంక్ళ ప్తీకర మైన సేవ చేయ (జాలరుకావున్న చేకే నీకు 

సమ సపరిచర్య చేసిదను నీయందు నాకంత భ ,కియున్సదో నీవు (౫హీంప 
కేకుండనన్భావు*. ఈ Sas నేను మహారాజను; నీవు మహో 
రాజిని నాసేవయే నీ క్రగ్గమగునుగాని దానీవేవ కాధు* ఆనేవాఫౌథాగ్య 
మిదినజణ శెటు(6గనది కాదు, 

గీ రాణి శెదుటను దానీ న 4 మమతను జూవీ 

మొగముచాకైనయంతళేో 4 ముకుూవిరుచు 

రాణిముగమున కెదుట ద 4 రణము. బట్టి 

నకి ముకురంపుంజూటున 4 చెక్కారించు. 

దొరను దొరసాని చిజునవ్వు 4 తోడంజూడ, 
దనదుసఖవంక( గనుగీటి + దాసిచూపు 

భూధవుండు రాణిపై మోము 4 ముడుచుకొనంగం 

గరల్ పెటవాటున దాని 4 కిసుకుమనును, 

సణగు పేవ లోలోపల 4 గొణగుసేవ 

(యొకుగాదీర్చుసేవ మొగము  ముముఫుసేవ 

వెక్కి రింపుసేవ మెటిక 4 విరుపుసేవ 

దాసికాసేవ వట్టి దం 4 ధనపుసేవ. 

రాణి పై గన్ను మిండని 4 ఎదైనిమనసు( 

జేర్చి యొనరించుదాసిచొ 4 చేవతగదు 

ఆసువ్రణోడను మనసుతో శ్రీ నాళ్శతోడ 

నేను జేసినదే సరి + యైనసేవ. 

వీర--ఇంజాలును. ఇంకంజాలును, పో, పో, 
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లాలూనీకుం జాలునుగా + వాసం "ఇనా! నప సంపూ సేవ నావా ముఅతోం 

జ్లేశీవగాఎ నా జన్మ యు కు6 రౌ కలేదు. 

ఆ వె డాజపువృతురాయి + ఉపచుట్టలోం త్తు 
కజ్ఞలంపు లేఖ $ గనుక పరు 

కొదనుగట ఇతి 4 “లను సవరింతు 

నలీ“మంను జ్రిష * తింకెమికుక. 

తెకగూడలః? స్ని హోకార్సి + ముడి'వైతు 

సర్హుచుందు? చెం 4 జూిపనపు పం 

అబుతమా క్రికముల 4 హారంబులుంతును 

బుగ్గలంద6 బునుగు 4 పుపకుచుంగు. 

ముడుతలస్నయడంచి 4 మొలనూలు బిగి ఎంత 

విజెపుమడపుంజిలుకి 4 లిడుదు నోట 

పవిరులసురటి బూని 4+ విసగుదు మెలమెల్ల 

మెత్తమె త్తం బదము 4 లొత్తుచుందు, 

కాలి కోళ్ళ క్రింద 4 గాగఛాముందంచు 

పడకయుండ నెల్తి 4 పబ్బుకొందు 

నెత్తుకోళ్ళ మంచ + మూ వెకుూ-నెడ వంగి 

మెట్టుగాంగ బుజను 4 పెట్టుకొందు 

(మి౭దిమాందికి వచ్చుచున్నాండు 

వీర_.పో పో. దగ్గఆగ వచ్చుచున్నావు, దూరముగం బో, (తప్పించుకొని దూర 
ముగ 6 బోవుకు.) 

లాలూ._._.దగ్ధజకువచ్చుట నాది తప్పా! నీ చాకర్షిందుచుండ నేనేమి చేయవలసినది | 

ఆ. వె, తోగరుమావిచిగురు 4 తొందర పెట్టగా 

నెట్లు పీకము దాని + నెనయకుందు *€ 

పద దగంధలవారి 4 పట్టి యాగ్బుచునుండ 

దాని దరియ షట్స / “దంబుతశె ప్పై? 

దాహావీడితుండు 4 దారిలో నది. గాంచి 

తోయభారం జేర 4 దోషముగున ? 
సొారళాలలోని 4 బాలకుం డింటికిం 



పిరమళథి 

= బరుగు ల త్తంబోవం థీ శాపమగునా 
ఆగవాంబు నీ ౫ + హొంబు నాగ 
వాని నా'తం డితంస 4 వాని నిశ్చు 

(దవ్యమొకంు వేలు 4 [దవ్వ మాకర్షించ 
నొక్కయాత్స నీశ్చు 4 నొక్కయాత శః 
సృష్టి లోన గలుగు 4 నెలసంబంధంబు 

లిట్లిపీకులాటం + బుట్టినవియె 

సృస్విదోషమునకు 4 నేవేమి చేయువ 6 
గాయగిలింతు సృష్టి ఖీ గతినిబట్ర, 

వీర..నిజ మే, నీవు చెప్పిన యాళర ణక చేతనే నీవు నాదగ్గజికు వచ్చుచున్నావు, 
కాని నే నాకర్షించుచున్నాననట పొరపాటు (వొలలోని బాకుందీసీ) 
ఈ బాకు మెొననున్న మృత్యు దేవత నిన్నాకర్షి ంచుచున్నది, తెలినీనడా * నిన్ను. 
జాడ నాకు మిగుల జాలియగు చున్న దని మటల జెవ్వుచున్నాను. (పొరబవశీము 

నన్కు సక్సహావాసాభావను. చేతను, దుర్జన పోత్సౌవాముచేతేనుు ధనమ దాంధతీ 
చేతను గొవ్షవాంఛాలంపటు(డ వైతివి* పశుక్వముకం కొను (గిమిళ్వముకం కొను 
నధమాధమ్యమైన నీమనుజకమునకై నునుజజాతియంతయు రోంతపడుటయే 
కాక (పపంచ (పాణ్మిపకృతియంశయు సిగ్గుపడునట్లున్నది పడుచువానికి 

భార్యావియోగము కన్షముకాదు, ముసలివాని కేకప్యుత నురణము కష్టముకాదు, 
చనిపోన్స వాని కుకొ_)ంత శ్లేష్మ బాధ కష్టతుకాదు. _గాన్యునుఖపంక నిర్మగ్న 
తయే కష్టమఅన్నిటిలో6 గష్టము, నీవు నుహాకష్టమున6 బడియున్నావు. నిన్ను 
నీవు కాచుకోొనును. 

లాలూ... నేను మహాసౌఖ్య మనభవించుచుండ నింతకం కి మహాసౌఖ్య మనుభవింప 
నుండ నేనేమో మహా స్తమున మునింషియున్నానని నీ వందువేల! నీకు మతి 
కేణా? న్య సంపూర్జాకోగ్యము నొందుచున్నావు. నీయొద్దకు వైద్యుండు 
వచ్చి నీవు మహావ్యాధియు క్రవై యున్నావని యాతం డశునెడల నీవాతని 
నూట విశ్వసీంతువా || 

వీ వీల నిశ్వసింపదగదు ¥ చే నారోగ్యఫాఖ్య మొందుచున్నాను నాకు చెలియ 
కుండ హృదయ వ్యాధి యుండంహాడడా ! నీకున్న ది యాముష్మికకష్టము. 
దచొనినిగూర్చి యేమియు. ఇెలియకుండం గనక రాసులనడుమ( గవిస్తోత్రముఅ 
నడుమ గానక్షలాొపనులనడునుం గల్లుకుండలనడునమ 6 గాంతౌబ్బ ౦దములనడుమ 
మహోసౌఖ్యయు కడ నని యనుకినుచున్నావు. ప్రుప్పళయ్య పె పొంగి పొంగి 
బోరగిలయబిడుచున్నావు కాని తలగడ్మకింద నున్న (తాంచుపామును గానలే 
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ఫు 

ఫన్నావ్లు మది రాపానవికారచేషలన మగవలతో నొడలెటు(గక తౌండవించు 
చుంటీవేకాని కాలికింద గలుగ: ఛోవు భూకంపమును గుశ్తెటు గకున్నావుః 

లాలూ. చదిలిన చద వే చదున్ర చున్నావు మాటలకో6 శాఅక్షేప మొనర్చి తప్పించు 

కొనుట కిట్లు పాటుపడుచున్నావు, ఆఅన్యమును భరింప నాకు. గప్పముగ 

నున్నది ఇంక గౌంషలింపక మానను ఖ్ 

ఏీర__అలాగా + పాపము, ఒక్క_యకనెము.స మాంగుము (తనలో) పర మళ్వరుండా | 

నీస్ఫృపిలో నొక్క మనుజుని నావాకున శెరచేయనలపివచ్చి పందులకు మిగుల 
విచారంచుచున్నాను మహా(పభూ ! నూనసంగక్తణాగ మె యిట్లు వేయపలసీ 

వచ్చున బ్లగపడుచుక్నడి అండవంకు శాసండ నాతి లేన్ మరల్పుము రండీ! 
సగ్పపాఎవంహరణా ! ఫకాఖిషపదాయకా ! రక్షింపుము... రక్షింపుము. 
(1పకాశము గా ఏనుయ్యా |! మ టలయొక్క సా పప్పుచున్నానా ఇదిగో 

బాకు ఆం డానిశోం ఒచ్చితివన సృప్రతిన్థ నొందకుము, 

లాలూ. నీణెవరింప్రు ల ౫ ట్రి పెట్టుము 

ఆ వె. ఆండ,దానంచేతి 4 యాాయుధంబున శెంత 

కలువ (దనము గలది” 4 యెజటుంగచేనె 1 

చుక్ళాకరార కోత 4 సారశాయికోతకు 

సరిటచూటకో.త 4 కర్ణృమగును, 

ంధ్రుచేతిదీప 4 మత్సర మెలుంగని 

మూ థుచేతిలోని $ పుస్తకంబు 
నర నీ "శ పుం_స్టహీనుచేతి 4 ముద్దుల గుమ్మయు 

నబల చేతి కత్రి 4 యంతికం తె. 

మందబుది కీ నాతక్శసం + సననపటిమ 
న అలాని 

కుండలంబులపస యల్ప 4 పండితునకు 

వీటీకి వానికి గల్పటా + గజుసుదనము 

సరిసిజావ్నీకి యులను గ 4 జారుసాగసు. 
యై 

నీచేత బాశే యున్నది కాని నాయనలగ్నృనున ఖడ్డములేదా! కౌగిలింతల జేడు 
కలో గత్తులప్రస క్రీయేఅ | 

వీర... నీదుగ్నయము హెచ్చుగా నున్నది. నీవు చావకతప్పనట్లగపడుచున్నది నా 
వేతిలో నీజీల బావవలయునని యేను మిగుల నందేహించుచున్నాను. నేను 

నిన్ను6 జంపినయెడల సీతంగడ్రి యేడ్చును. నీభార్య యేడ్చును నిన్ను6 గని 

"పటుకొనియున్న కాంతాసమూసహా మంతేయు నావలన మవో సంక్షోభ పంద 
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నలనీవచ్చును చేనంతి సంఘదుఖమున శేల కారము కావలయును ? భగ 

వంతుండు తినయిప్టానసారమున నిన్న శిత్నీంచును. నాభ ర నాచేయి చాంటి 
పోయినాడు. నేనొక్కు తెను, ఆతని దగ్శనము నాకగుట దుగ్రభము. నాకొజు 

శేడ్చువారెవ్వ రక్కాడలేరు నివు ఖడ్గమును ధరించిన వీశండనని చెప్పుచున్నాను 
శావన నీక తి తో నాళేల నజుకుము నిఖడ్డధారియే నాకంరమున కంటవల 

యును, ెలిసీనదా * నీవు (బదుకుట £0880 కొ సాధనము నాకు నగోచరించ 

కునది. కావున మగజాండవె కత్తి మెకిందీయుము. 

లాలూ... అడియెంతపని ! కాని శాయాన లింక వ్యస్థ మేనా 

ఫీర__భవలంపటునకు (బహ్మవిద్యవ లె 

లాలూ _-అటులైన నిడిగో (కత్తి దీయును ) 

వీర-_-ఊం కానీ ఏలసందేహాంతువు, (తినలో) ఓపర మేశ్వ పండా | యీబుద్ధిహీను ని 

శత్షమింపుము* నన్ను నీలో. జేర్చుకొనుము, (ప్రకాశముగాా నీకత్తియేకాని 

సీకరము నాకుందగులంగూడదు, 

లాలూ = అభ్యంశర మేమి | 

గీ పస్తుపెట్టించి యంధకూ 4 పము లదింపీ 

పడశతినొకదానిం బదుగుర 4 పాలువేనీ 

వేగతుల మొండి స్త్రీల జం 4+ పించినాండం 

గాసి యెస్వువు దల టు 4 కంగలేదు. 

(నలుకునట్లు నటించి కత్తి (క్రింద నిమ్మళమ గలబెట్టి యామెను గె (గిలింస 

యత్నించును.) 

ఫీగ-_ఆ ! దురాక్మ. (దోహీ నన్ను స్పృృశించుట నీతీరమా, ( నేలంబడీన కత్తి నిడీసీ) 

ఇంక నీవు చావక తప్పదు, (గట్టగ) పరమేశ్వరా ! (కత్తితో నాతినిని నణు(6కల 

నాతనితల కిటికీలోనుండి నేలను బడును) అవో ! తలయెగిరి వీధిలోంబడినది 
ఫఏీథ్చి వారలు చూచి యిక నల్లరిచేయుదురు కా (బోలు. 

(చేపథ్యమున్స అయ్యో ! అయ్యో ! దండనాథపు,తుండు లాలూ చొసుని కలయే 

యిది, అ ేడపె కిటికీలోనుండి పడినది, “య్య య్య్యూ | యొంతదురదృన్ర మో 

(నేపథ్యమున మటీయుక రవనున) ఈగాడిచెశాడుకు చచ్చుటయే నుంచిది, 

వీర. అదిగో శిరమును దీనీకాని కిొందజుటు పరుగెత్తుచున్నారు. ఇంక నేమైన నేమి 
చేయగలను? హా! భగవంతుండా ! చగవంతుండా ! చేను దోషమొనర్చితినా! 

సీన్ఫపీలోనున్న యనేకకాంతిలను నీతండు హింసీంచుచుండ నింక హీంనీంప6 
దఠంచియుండ "నెన్న విధముఅ బోధించినను వినక ముండితనము వహించియుండ 
విధిలేక మర్యాదను సంరక్షించుకొ సకంశకై యిట్లు చేయవలనీ వచ్చినది* శ్షమిం 

ఫుము అండీ! 
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(నేపథ్యమున) హో తండీ! వో లాలూ! 
విర అదిగో కొడుకవలము మోొచి యేసడ్సుచు దుడనాధుండిటకు వచ్చుచున్నాండు. 

అహో ! స్మతిఫోకమును గలిగించిన పొపాతు రాలను గాంబో లు 

(డుంగరినీ యిద్దజు సేవములనో (1 బేశించును ) 

డుం. ఎచలనురా నా కొడుకు ఒజంపినవాండెవండురా,. హో తండి ! హతండ్రీ ! 

వీం__అయ్యా ! ముగవాల డాత”ని జంపల ఏ. ఆతఫఎ జంసనచానను నేను నన్నా 

తీండు బలాత్కరింపంటోవ చేనాశలి శిక్షే ంచితిని* 

డుం... (తేల శకి నీ వెప తెవ్టు! అం. ఆం నాకొడుకుపొలిటి మృత్యు దేవత వైన న్నీ 

చెవరెన్చ ! 

వీర. నే నెవ తేనొ నీకు చెలికువలసీనవ్వుడు తెలియుకు, 

1 సేవ_ఈ మేగమోందినండియే బాబుగారితల శ్రీందంబడినదిం 

2 సేవ. మొండెమింక మిద్దెమో(దనే యున్నట్టున్నదిచాబూ ! 

డుం. హా రండీ ! ఆతిన్య్ర ప్ర వలదని నె_్రినోరు కెట్లు కె ంటినోయి బాబూ | 

అనుండ యేదిరా?! ఎక్కడను గనంబడదేమి రా 4 

1 సేవ... జూంబవతేమ్మ గాచేనా | 

డుం._..దాని గొంతుగో మ! దొ! జొబ్లుపస్టు కిని యిబలాగుగొనిరా ! 

1 నేవ. చిత్తము చొబూ | (విట్ము_మించును,) 

డుం... సేవకా ' ఈ మడలోవలికి దారియే రా శ చేను లోనికిం బోవలయునుః 

సేవ-.చిత్తమా. ఇటు దయచేయుడు, 

(డుంగరనీ సేవకునితో గిచ్రు_మింప జాంబవతి (పవేశించును) 

జూం-అన్ముయో్యా ! నాకొంప ముని(గినది. ఇది అముండకొడుకు చావుకాను* 
నావావోయిచాబూ ! ఏమిచేయుధును ? వీక్కడికిటోదును ? వీదిగతి + 
కాళ్ళువడంకుదున్నవి కెవలశేను. ఇది యింత రాకానీముండయని యొజు6 

గక పోయితీనోయి తండ్రీ ! 

( నేవథ్యమున) వొట్టుండు, తలపుకొట్టుండు తక్నుండు సనపసులు ఫపుమ్చకొని 
పొడున్సండు సాడువుయు. మోటెపళీమి ? రండు, రండు, (పెద్దథ్ధనుఅగు 

చున్నవి.) 

జాంబ అయ్య య్య్యూ | అక్వుజే దండనాధు (లకు భిటుంతోవచ్చి మృశకలుప్రు పగుల 

గొట్టంగుచున్నాయదు. ఈ ,యండకాడుకు మొగము "నే నెబ్లు చాతునోయి బొబూ! 

కొని తలుపులట్టు ప/సలునవి మా(తేము కావు, తనకొడుకు నిర్టుజుపించితినని 

వీండు నాతల; పసలంగొట్టునేమో ! అయ్యయ్యో ! (ప్రళయమువచ్చివట్లున్న జే 

(నేపథ్య మున హా! హా! వ ఫొడు. శీళుప్రులు విడునట్లుకేదు బోబూ 1 
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వీర. .దండనాథా ' తలుపులుగొటి లోనికి బలాత్కారమాన రాందలంచి యున్నావు 

కా పొలం నీకొడుకుకు జంసినట్టు నిన్నుంగూడల౬ జంపెడను* వెనుక భటు 

అున్నారుకాదా ! నాశేమిభయనుని యనుకొనుచున్నావుకాంబోలు !' నీభటు 
అతో ౧సాడ నిన్ను6 జం పెదను ఇదిగో ! నీకొడుకుర క్షము చే చెబ్బంబడినక్ర త్రి; 

ఈరాత్రి యెందబు చానవలయానో * జాగ్రత్త! 

జాంబ. అమ్మయ్యా ! దీనిమాటలు వినయ నారం బంచప్రాణను తెగిరిపోవుదునవి 

అమ్మయ్యా ! ఇది కాళికవ్ముకాని నునుజకాంత కాదుజెబూ?! నాకొంచలో 

(బవేభించివది నాయనా! ఇంక శీమిచేరముదును ! ఎంకయైళ్యగ్యదముతో 6 

దుఠందూ॥పచున్న డాని కెంత్రీలో నింత పుట్టిమునియినదోయి నాతం(డ్రీ ! ఆకును 

వారన్ని యు. దుడిచి"పెట్టుకొని పోనొన్సదికాంబోలు'బాబూ | 

( నీపథ్యమున్న పొడుపొడు! హా! వో! (పెద్దధ్వనులగుచున్నవి ) 

వీర...దంచనా థా ! మ టీయొక్క సారి పవెస్పాచున్నాను వినుం తలుఫుగొట్ట6 (టబయత్సిం 

పకుము నీకొడుకు దుర్మార్గుండు కావున నావే వాతుండైనాండు బెనేచ్ళ 

యట్లున్న ది సీవియ విచారించిన లాభములేదు. ఆతని యాత్మళాంతికై దైవ 

మును (బారింపుము. "నేనుగూడ నిటనుండి (పారింతును, సీకొడుకునకు శ్నీఫ 

ముగ నశ్ఫిసంస్కా_ర మొనర్కుకొనుము. ఆతని మొండెము నీ గవాశక్షమునుండిీ 

పడవై చుదున్భాను, కా సెముడిపట్టుకొని యాశ్రనియొడలు తగలకుండంబడ వై 

తును, అక్కడం దలుపుగొట్టుటతో నేమి యాయాసపడెదవు, ఇటువచ్చి 
కొడుకమొండేవును జూచి చేతులు జోడించుకొని దైభమును _్రార్జింపుము, 

(సపథ్యమును భటులారా! పడవైచుచున్నది కాంబోలు, అకిటికి యొద్దకు 

బొండు, అశిటిశ్రియొద్టకుం బొండు (పడ వైచును ) 

జూంబ అయ్యయో ! దండనాథుల డీక్కడకు వచ్చుచున్నట్టున్నాందు. నే నాతనికిం 

గాన ఒబడకుండం బోవుదును (పోవును) 

డుంగ-. ((పకేశించి) అయ్యయ్యో! తలుపు లెంతకొట్టినను విడీనవికావు, ఏమి 
చేయుదును | మేడమోంది రాకాసీని జంపినంగాని నాపగ యెట్లు తీటును | 
సీవకా 1 

నేవకుందు-- (ఆ జేశించి అయ్యా తలను 'మొుంజెమును దగ్ధఆగం జేర్చినాను, ఒక్క 
సాం విగత వచ్చి చు *ఇెదరా 

డంగ జేరు జూడలీను నాకళ్నల కాలిపోయినవి, నాకడుపులో మంటలు 

బయలుచేటునున్నవి ప్రీది ఆమాండయేది శ 

సేవ అమె యింటియొద్ద లేదంట, ఈసంపులో నేమూల నున్నదో ( 
డంగకది మాలగూర్చుండునది కాదురా, లోకాలను ముంపంగఅ ముండ రాం 

ఎక్కడ నున్నగో వెదకి తీనీకానిరాః 

సీవ...చి తము, 
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( నేపథ్యమున) 'ాబూ ' ముందుమాట మేమిసెంవు 1 

దుంగ "పెద్దపెద్దనిచ్పైనఖను 'దెచ్చి యాసెప్పన నిభ వైచి గకాగ మా గయొగ్గ 

క లేన బిడి యారాకానీని [కిందరుల వందు 

( నేవథ్యుమున) ఆమాటకాదు బాలూ! చి చాఎంఎగర వంగునాట నడిగి 3). 

డుంగ.__మియ ముందు కిటికీలఅలగోనుంది టోంయటయి యామెసం (బౌ్యములగో నా 

యొద్దక( చుండు శే నామెను నాషసల నో: లవ మొన? 

నిద్దంను గట్టకటి యొగసారియే 
(నేపథ్యమున) చిత్తము సా ౮౪% పోరు, దగ్గుకు ాతరందు సగ” తుగల బొంగు, 

ఇవేమి పండుగయా జేదుళడోూ * ఏమి చూజదకు ? పొడు 

డుంగ___ ఏమది * 

(నేపథ్యమున వందలకొఅందిజనము మూగుగున్నది బాబూ ! 

దుంగ -__జవమునకు బుదిలేదు, పెండ్లి కెట్లు మూంగుదుకో భావన కట్టు మూలపదురు. 

వచ్చిన వారందజ్న పై జాలు రువ్వి కొట్టుడు. దొంంముందకొడుకులు నా 

కొడుకు పోయినాడని కలుకుచున్నారా కాంబోలు చే నేడ్చుచుండంగ బారికిం 

జూనవలయునని ముచ్చట శాంబోలు, ఈ నాగ దినములు చాంటుండు, 

డొక్కల జీల్చి తాల(గొక్టదను. 

(నేపథ్య మున శెండువై పులనుండ్రీ ఎక్కు, ఎక్కు, నిచ్చెనలను సరిగాం బట్టు 

కొనుండు చెనగనీయకుండు, అడుగు బింకముగా వేయవలెను. (క్రిందికి. జూడ 

కుడు. కన్నులు తిరుగును. కాగడా కజిలు “పెకెతుుండు, అదీ, అదీ 
6 యు ఎలి a యె 

(ధ్యనులగును,) 

వీర.ఓ మందభాగ్యులారా ! ఎక్కకుండు. ఎక్కుకుండు. ఇదిగో లాలూదానుని తల 
నజీకీన క శ్రి ఇదిగో బాకు, చేను సురక్షితనె యున్నాను sede 

బట్టులేదు? కొ తివి కక్క_ఆలేదు కల్లతో నొక్కుతో వు తే చినయెడలం 

గందంబడి చచ్చెదరు రాకుండు, ఇకిరౌకుండు. అనావశ్యక నుగ ొణముల6 

దీయు పొపనును నాకో గట్టకుండు చెప్పుచున్నాను వినుందుం (ఈమాటళే 

మేడ కీవై పునంహాడ వీరనుతీ పలుకును.) 

డుంగ__భటులారా 1! ఆండుదానిమాటల కడలవలదు. ఎక్కుండు, ఎక్కుండు, 

లోనంబడుడు ఉఊరశే మిరు (శ్రిందకు దిగినయొడల నేనే మిమ్ము. జంపెదను. 

తుట్టతుదకు మాశవములమిందుగ "నేనే గవాక్షమునొద్ద కౌక్కెదను, 
(శేవథ్యమున) చచ్చితినిబాబూ ! చచ్చితినిబాబూ ! 

డుంగ___ ఏమిరాయది 4 
(నేపథ్యమున ఫె కెక్కిన వారీ నెఫున నిద్దబు |శ్రీందంబడి చచ్చి నారు, 

డుంగఈ వెప్పున నెక్కిన వో శెందజుచచ్చినారురా 4 

(నేవథ్యమున) నలర్వరు, 
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డుంగ-_ఇం లేకదాం ఇంకొకవరుస "నెక్కించు, వెక్కించు, 
వీరజనులారా ! ఎక్కుండెక్కుండని దండనాథుండు మిమ్మూం (బోత్సహించు 

చున్నాయడు ఆకనికేమి + చచ్చువారుమోరు ఆకనికొడుకు చచ్చినందుల 
కాక జెంతయేడ్చుచున్నాండో మిరిట్లు వృథగం జచ్చినందులకు మోతండు 
లశ్వేడ్వరా + లాలూడాసుండు చచ్చినంమల కాతనిభార్య యొంకయేడ్చు 
చున్నదో మిరు చచ్చినందులకు మిభార్య అన్తైడ్వ రా 1 ఆండుడి యేమిచేయ. 

గలదని యాతండు అఘువుగం బలికినాండు, “ఏమిచేసినదో కనంబకు మండం 
నింకసంటేహ మేల ? ఆశండు బావపండ మీ కెందటు చచినను నావేనికిష్ణ మేం 

నిర్భాస్యలారా | కూలికై యేల (పొణమయులు వోంగొట్టుకొందురు * అది గాక 

యిదియేమి యుద్లమా | మిరాజుపై నెవండైనను దాడివెడలెనా ! మాసాత్తు 
నకులాని మో(ప్రాణములకులాని మాయా6డుణారె మ ర్యాదఅకులాని యే-మైన 

నాపద వాటి్లెనా ? మిళశిందుల కిట్లు (ప్రాణములు పోంగొబ్దుకొనవ లెను శ 
ఆనే చరష్టోర ములు మాపిన యొకతుచ్చుడు నావలన నేండు మృతనొందనాండు 

వాని మపిపాపఫలము వాండనుభవించినాడు. ఈితనచాన్రవలన మిము మో డేశ్ల 

మునకుం గూడం వీడ వదలినదని సంతోషింపవలదా * బాండు. పాండు 

జవకంటకు(డు చచ్చినా(డు. హగినానుస్మృరణ 'పెంనర్బుకొనుచు నింటికి6 

బొందుం 

( నేపథ్యమున) నిజమైనమాట ఇెస్పినదిరా! ఈమె నరకాసురుని జంపిన నక్య 

ఛభామరా! మనకు నిచ్చెనలు వలదు. (తౌళ్ళువలదు. (క్రిందం జిడనువలదు, 

పొండు, పొండు. 

వీర... ఛభటులారా పోవుచున్నారా ! ఊరక పోవుటకాదు. రామ్ శామ్రామ్ సీతా 

రామ్ రామ్ రామ్ అని పొడు(డు, 

(భటులు పాడుచు. బోవుచున్నారు ) 

డుంగ--భటులారా పోవుచున్నారా ! వీంపులు చిట్లగొట్లించెరను. (గుడ్డు పీశ్రీంచె 
దను నాలుక లూడళాషించెదను, మక్శాల' కింద ఖండింపెదను. కదలకుండు 

(సేపథ్యమున) గోడనెక్కి చావుమందువటయ్య్యా ! ఇంకవటకుం బర్మడెండుగురు 

శాంబోలు చచ్చినారు చూచుచు నెట్టు చావంగఅము శ మావలనంగాదు 

భూక్రధి కారి రాజుగారుగాని మిరు కారు. మేముపోయి రాజుగారితో "మొట్ట 

"పెట్టుకొందుము 

దుంగజయ్యయ్యా ' నాయధికార నుంగమరయ్యునా ? నాయద్భస్టము తొల 

పోయెనా 4 నాఖొడుకు చచ్చిపోయె నా 4 నావంక మంతరింశానా * నొ 

భిటులు గన్ను దిరస్క_రించిరా? ఇంక నేమున్నగ ! తలెపెంకెగిరి పోవుచున్నది, 
అయ్యా ! ఇంతేనా ! సే ననామకుండనా. అఫ్ముతకుండనా, అగతికుండనా, 

ఆయ్యయ్యూ | ఇంతే? ఇంతే? ఇంక నభించిపోవలసీనదే ! సేవకులారా! ఒక్క 
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జైన నక్కడనున్నాండా ! 

(నేపధ్యమున) అయ్యా ! జూంబివకన్మును లా[సరొనివచ్చుచున్నాను, 

డుంగ-___ రానీ వూయముండను రాసీ కొవ్వు చెదను. గోయితీనీ నొంతువఆకు6 

బూ డ్చెదను, 

(ణాంఒవతి సేవపనితోం (బి వే?ంచున ) 

వచ్చితివా * తన్ను. (ఎగిరి కాలినెం దచ్నునుం) చెప్పు, చెప్పు. చెప్పెదవా 
లేదా? ఇస్పచేమి! ఇప్పనేమి 1 (కొటును ) 

జూంబి.... ఏమి చెన్చవల యునో అదుగకుండ నేమిచెప్పకు 4 

డుంగ-బావిసా అకుగనా కీ ఇంక నికు యాచింవవా * బతిమాలనా $ పలు గారీ! 

సీ వేనియెజు6ంగున వో కొప్పు, చెప్పు, ( నెత్తిపెల గొట్టును ) 

జాంజ._అయ్యయ్యో | (ఏడ్నూను.) 

డంగ..ఈోముండ యెక్క_డదొరకీనదిరా ” 

సేవ _.జంబుశీయింటి లో దొగకినది, 

డుం ఆముంపనగూడ6 దీనీకొనిరాకపోయితి చేల ? 

చీవ__.అదడి తొందరచే నటులిటు పరు? త్రపోయి నూతిలో బడిన ది 4 

డుంగ.చెప్పవేమి * (చెత్తివిం గొట్టును ) 

కారకా స్వా. ఈ యుదయమున _నుదయాదిత్యమహారాజుకొడుకు నాతని 
భార్యయు నీ గామమునకు వచ్చిరి భార్యను బెబువుగట్లు పె6 గూరుచుండంబెట్టి 

భర్త బసచూచుటకుం బట్టనములోసికి వచ్చెను నాకీసంగతి తెలిసి నీకొడుకు 

చేత నాతనిని గారొగ్భవానుం దుంపించి యాతనిభార్యను మోసమునల చెచ్చి 
యీ మేడలో బెట్టి నీకొదుకున కామెను దార్చితిని. తరువాత నేమిజరి7నో 

నాకు6 "జెలియదు, " 

వీరహా జగ్గద్దేనా ! హా ప్రాణనాథా ! ఈ దుర్మార్షురాలినాలమున నీవు కారలో 

Me Te నాథా! శే నీకలుపు తీనీకొని వీథినిండి కారాగ్భవాము 

నొద్దకు వచ్చి నిన్ను విడిపింతును, నికారానగృహఫుదాళ మోక త్తిమొనపె 

నున్నది. ఇక్కడిగొడవయేదో యైరవెంటనే దిగెదను, నాథా! త్వరలో వచ్చు 
చున్నాను, 

డుంగ-. తరువాత నేమిజరిగెినో నీకు. చెలియవేతెలియదా + పాంనులా! నీనమూఅ 
మున నావంశ మంశరించినది, నిమూలమున నాశబలో నస్ప్ట్్పర్వతము పగీలినది, 

నిన్నేవిచేనీనెనం చాపమున్నదా! అదియేమి ? పెంటవెజంగసన నాముడి 
యేమి ! 

బ్రాం == ఏమిరములకేదు, 
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డుంగ ఏమియులేనవ్వుడు ముడీయేఅ 1! (విష్వును ) ఇదియేదో కాగిదము (వదు 
వును) ఆం! ఆం! అం! నీసీగడరల నాకొడుకుచే నీర్యాతి మూండుఅక్షల 
యిజునదివేల బంగారునా ణెములకు. బ ర్రగిము (వాయించుకొంటివా $ ఈ 
మృత్యు దేవతను దార్చినందులకా $ మూండులక్షఅకుం బత్త్రమే, (చింపునుం) 

చచ్చినవాండు చావచేచచ్చినాలక.. ని న్నెందలకుం జంపవలయుననుకొను 

చున్నాను. నాకొడుకును గోతంబెటుటయేకాక నాళొంప కొల్ల పెట్ట (దల 

చితీణా? ఇయ నీవు వావకతప్పదు, చావు. చావు, (వీపునైయ గొట్టునా,) 

జాంబ-_నీఅత్షలు నొళ్లీమి కొవలయానా ? నా కంతయాసనశేదు. భయముకోర 
కీసత్త మును _(నాయించుకొంటీని, జాముజాముకుం (గొత్తదానిని 'దెమ్ముని 

నన్ను బాధ్దించినయెడల 'నేను జూవనా 1 

దుంగ వావ వావు, (కొట్టును ) 

నేవకా! శెండు నూలుత్రాళ్ళిటపం చెమ్ముం 

నేవ_.చి త్రము, (పోవును) 

వీర....దండనాథా!' అండుదానిని శిక్షించుచున్నావు తప్పు, 

డుంగ--సీగ్గుబిడియములు లేక యేమి వదరుచున్నావు! మగవా౬ డాండుదానిని 
శిక్షించుట తప్పా? అండుది మగవానిని జంపుట ధర్మమని స్థాపించిన మహావీర 

కాంతవ్ర! పీహోహో! ఇంక6 (బిపంచము నీమూఅమున6 దల! క్రీందగుట శేమెన 

సందేవామా? ఏ మగముండకొడు కిశ నాండుదానిచేతిలోం. దక్కం్యగలఅండు! 
నీ నీతి మండిపోను, సమిపముననుంటివికావు, రోమరోమకూపమ న బొడిచి 
చంపియముందును.* పర మేళ్వరు6డా! ఒక్క. నిమేషమా(త్రము నాళ టిక్కు 

అను గటావ్షీంపవా? 

సేవ. (ప చేశించి అక్కలను విటేచికట్టునని జలనా+ 

దుంగ కానీ 

జాంబ... అయ్యయ్యా! (ఏక్నును.) 

డుంగ_ఆత్రౌటి కుచ్చుపోని మెడకు దగిలించును, 
బీవచి త్రము బాబూ, (అట్లుచేయును 
డుంగనీవొక కాన తీసీకో. చే నొకకొస తీసీకొందును, 
సేవ---చిత్తము బాబూ, 

డుంగలాగు* గట్టిన లాగు. (తాను లాగును*) 

సేవ. చిత్తము బాబూ! 

వీర.వారీవారీ! దండనాథా! ఆ మెబుద్ది తెచ్చుకొని బొగుపడు నేమో? చంపుచుంటివాక 
అఆయ్యయ్యా! ఈన్నుత్యువులన్నింటికీ నేసే మూల కారణ మెతీని గా౭యబోలు! ఎంతే 

పాపము సిదించినది' "నేను (గిండికిం బోయి యా యాపద నామెకుం దప్పించె 
ధను. ఇదిగో! వచ్చుచున్నాను (గొండెనును దీయంబోవును*) 
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( చేవధ్య మున) కొట్టుడు. తలుపుకొట్లుడు. అమ్మా! అమ్మా! రాజుగారు వచ్చు 
చున్నారు (తలుఫ్ర పొట్లిన ధ్వనులు విశేషముగా నగును.) 

వీర. అయ్యూ! (శ్రీందికిదిగి యామెకు రక్లీంచుట కద్దువట్చెనుగ దా! 

సేవ... బాబూ! రాజుగారు వచ్చుచున్నట్టున్నారు. 

డుంగఇది చచి ఏన శ్తుకద' 

సేవ... ఆ! 

డుంగ_ఈఘటము న we డే యుండని గూ చ నిస్వుడు రాజాను జొడుభు, రమ్ము 

పోదము* ఎవ్చటకై నపనే నేకు నిగగుత జ స్పేవులను జంపకండుెనికల "నేను 

క్రాడుకన గానూ (స్నిహ్కుమించును.) 

(ఇద్రజు సేనంం తో రాజ (వ వేశించును ) 

జయ ౫ ౦౮ సా జరుగుతువ్ణు ని! (ప్రజలలో ఫీ ముతత లు న ంచినవి, 

ఎదంకి వండే స్వతిద సుంకుుం. ఎదసి య్య సు కాని బట్టయు, అయ్యి రూ! 

జూంపజవతి యిక ht బిడియుళ్న దేమి! ఆ అకా! గొంతుని సిరి ప్రై టి ట్ర యెవ్వతో 

చంపీయుండిరి. సేవళా!' చూడుము, 

సీవీ... ఊపిరి తేదుచాబూ! 

జయ ఈమె నెవరు చంపి యుండినో? 

సేవ-నా మిక్కండన దయచేయుదుంవగ నే డుంగగసీయు నతని నేవకుండుకు (బిక్క. 
నుండీ పొటీపోయినాొరు. 

జయ సేవ కొ! నీవుపోయి నుటీయిద్దజ సేవకులను దీసీకొని వారిని గారాగ్భవాయున 

నుంపు ము 

2 సేవ _-చి త్తము బాబూ! (న్నిష్కూమించును ) 
(శేపథ్యమున) అశ్య్మూ! రాజుగారు వచ్చినారు. తిలుపుతెజివుము. నీతో మాట 

లాొడుదురు. 

వీర... ఎవరు వద్చినను సరియీ* నాభర్త వచ్చినం గాని నేను దలుప్రు దీయను* 

జయ-= (గట్టిగా) అక్మ్యూ ! నేను నీ వృత్తాంతమును రవంతే క ర్లాకర్డిగ6 జెలినీకొంటిని, 

నీకేమింయు భయము లేదు కానీ నీవిట్లు నాప్రజలకు హానిచేయుట తగదు. 
తల శృ లెజివున్ను, నీవ తాంతీమును నాంతేముగ విందునుం 

వీర-.నావృత్వాంకమును వినుటకు మారు “పైకి రాన నకు. ఆలేదు. నే నుదయాదిత్య 
మహారాజు కోడలను. నేనును నాభ “రయ నీ ్గామమునకు గార ణాంతరమున 
వచ్చిగిమి న న్నీజాంబవతి మోసపుచ్చి యిటకుంచెచ్చి లాలూ చొనునితో. 
గూూగ్టా చెందినది. శామర్యాదను చేను గాపొడుకొన నాతనిం జంపితిని, 

గోడనెక్కిన భటులు నన్నుంజూచి కాళ్గపట్లు తప్పిపోవుటచేం. (గ్రందంబడి 
వచ్చిం. జూంబివతిని డుంగరనీయను నార్ండు. చంపినాయడు. చేను లాలూ 
డాను నిందక్కు నుతీయెన్యరికిని హోనిచేయలేదు, 

DEIN, 3 



మ్ ఘెం౦ంనులళ 

జయ. అయో ! ఆలాగననా $ నీభ గ యెటనున్నాండు ! 
వీక_..లాలూదాసునిచే మోకారలో బద్ధుడై యున్నాండంట, 
జయ. సేవకా ! పోయి కారలోనున్న యుదయాదిత్య నుహో రాజపుత్తు) నిట్లు 

కొనిరమ్ముం అమ్మా | మ్రిట వచ్చుసంగతి రవంత నాకు( ప సజ 

పోయితిశేల ? అయ్యయ్యో 1 మహారాజకాంశవెన నీకెంతకష్టము సిద్ధించిన ద 

ఉదయాదిత్య నువారాజుపుత్తు)౦జేమి 8 నాకారలో నుండుటయేమి $ ఎం 

వ్యత్యాసము సీదించినది ! 

వీర (క్రనలో) అదిగో నాభర్త వచ్చుచున్నాడు 
(జగద్దేవుండు సేవకునితో( (బ్రజేశించును ) 

జయ నుహో రాజప్ప తా | జగద్దైనా! సన్ను క్షమి౦ంప్రము. 

జగ... జయనీంవారాజేంద్రా ! కష్వులేని క్షమాపణకూ ? దోవములేని (పాయక 
శ్రమా? 

జయ... క తు) సంహోర మొనర్చి వీ /కాంతీరైమెస వీక్రాంశ్ర యీ మేడలో నున్నది, న్ 

బొమ్ము. 

వీర. నాధ | నేసే వచ్చుచున్నాను. (శ్రీందికిదిగి) నమ సారము, 

జగ. వీరమశీ..... 

జయ---అంతయు మనము తరువాత నూటలాడుకొంద ము ఇది వీధి సమీపమున నున 

సలము, వెంటనే మన కోటకు. బోవుదము. సేవకా ! బండ్లు సీద్ధముగ నున్నవా 

చీవ_.చి కము, 
వాలీ 

జయ---రండు, 

(అందరు నిష్క్రమింతు రుం) 

ఇది యస్టమాంకమా, 



శ్రీరామ 

ఏరమళతి 

క లవ 

(విం సీమ) 

పదే, LTA fa) 

వ్ర వీశయు =లెజ్యుసరౌల్బ, రలగొరొల్క 

రం... వలదని యెొందులక6 జెప్పితీని 1 

అక్ష్మువీహూాచి వ్యాధి హెచ్సుగా నూ? అమునుండీ యుప్వరును. దెకి బోంాడదు, 

కావున మిమ్క్యు6 గూడెం బోవణఖద ] చెప్పితిని 

రం_..ఇక్కడనే నిల్చి చావవలనీనదిని నీయభ పొయమా ? 

అక్ష్మృ-- ఇక్కడనే నిల్చి.,యొడలల జమ్ముట నంబేహముకొని పొటిపోయిడయెపం 
మాత్రము చచ్చుట నిశ్చయము, . 

గీ, కాలు వెనుకా ఎవానినే 4 కఅచుం గుక్క 

అధికభయరీలునకే యుపొ 4 ధ్యాయుతిట్టు 
వలదు నలదను వనిగ శే + వచ్చుంజూలు 
పరుగిడినవాని నె విషూచి 4 పట్టిచంపు, 

రం.ఆటుశైెన నిచ్చటనే యుండుము నెదవా ! 

లక్ష్మ ఇచ్చటనే యుండి స్నాన సం ధ్య్యాద్యను స్టైనమ. అం దృపమత్తు(%'వై శుచ్చివ 

మితౌశినై నిగ్భృయముగ ( గాఅచీప మొంర్స్రుట నుంచిదని నేననుళాందురు* 

రం-నిర్భ నోము గా "నెస్టుంంగలనో తెలి చుతున్నదిం జో కింత ౫ ఇనా. నున్నదో- 

వ / "టి టే త 1 RA టి be or HW వాటు బు వ మము ఆ 6 Mic 

బెరడు, మ ధాష్టహ్న వాడు నయం కాలమున కగపడడు. రాతి యెవ్యరి కి 

గూడ డెల్ల నాటుననిరెమే తోంపకషందికున్నడి, రోగులకు మ ౬ నెచియెడల 
నమ్ము వారికి గోపమువచ్చు నేమో యని మందునూ ఎ యెభ్యరు ౪ దల పెట్లకుంశ 

నున్నారు (బొన్మాణులలోక 0కు నబొన్మాణుఖలో నీరోగ మెక్కువమందికీ6 

దగులుంచున్నది! మృతృనంఖ్యయు వారి “హెొచ్చుగనే యున్నగి, మృత్యు 
లను బండ్లరైం దీసికొని పోవుచున్నారు. ఊరిలోం బగహైననడచుటశే భయ 



స్ట నున్నది. క్షి వేటు _వెచిన్ననెన చెవని చెంగమునందును "ెత్తురుచుక్క శలేనట్లున్న ది 

లక్కు -నీవనినంత భయంకరము గా లేదుకాని, చాసగాయ బరిశీలింప (గ (గామమివ్వుజే పవ్మిత మై శుభావహూమై కనంబడుచున్న ది, 
గీ. జ్వరితునకు. బూర్వమందున్న 4 వ్యసనచయము 

నందు రోంతజనించిన 4 యట్లు [గామ 
మున విషూ చిగబ్టంగ నెల 4 జనుల కిప్పు 
డెల్లవ్యసనసంతతుల పై + నేవపునై, 

అదికాక మీయొక్క విశేషము, 
సీ పడుచుడానిని డాన్సీ ( వెంట లాగినవాండు 

శివపూజ కె భక్తిం 4 జేయిణాచు 
పడగదాగి వీధిలో $ జెడంజేలి పకువాండు 

హారిహరీయని నోట 4 నాడంజొచ్చు 
షృత్రముల్ సృష్టించి 4 పజల మాపీనవాండ్తు 

నామకోటిని బూని 4 (వాయసాను 
దారిలో. దలంగ్ ట్టి 4 ధనముదోంచిన దొంగ 

గతి లెనిపిల్లల గరుణ( బెంచు 
చేతను గెళావరుముదాము( 4 చేర్చు నాతం 
'జెదుటి కాళికమ్మకు (మొకుగా 4 లిడంగచొడణల 
నెగ్గువిడ నాడు కే కాక థి లగ్గుంగొనుట 
కూడ జనులయం దిప్వుడు 4 మకమూడంబడియె. 
ఎక్క డంజూచిన 4 నితిహాసక ధనముల్ 

'వేదాంతచింతా[ప + ఏణతలును 
జల్ల నితల్లికి ( $ జల్లీ నై వేద్యముల్ 

పోతరాజునకు సం 4 పూజనములు 
శివశక్తు లల్లాడి 4 చేయుబోధంబులు 

తాండవించెడుభ క్త + తతులరుతులు 
కొ అలమ్ముకుం జల్ల 4 యోరలధారలు 

గణనాధథు లొనరించు 4 గానములును 

eam 



నవవమూా౦నగన ము 107 
9 

ముడపులాను (మొకుగాలును బలి 4 పోతు లమిత 

కుంభ నై వేదములు పంబ 4 ఘుంఘుమములు 

వీధి ఛాగ వచంబులు + వెలసీ మిగుల 

(గామము శుఛావవాంబయి 4 [శాలుచుంగు. 

అ. |పభునికొర కకున్న 4+ బహుళ రక్రీసంఫ త్రీ 

యతనిమం దిమాట + యందు చేదు 

చచ్చునంతదాణశ 4 వచ్చునప్పుడె కాని 
(పజలశెపుకు 4 బుద్ది రాొడుకొడె. 

(నేపథ్యమున) ఓ జనులారా! అందజౌలకింపులు. ఈ పట్టనాస్థానమున వ్యాపిం 
చిన గత్తరల నడంచివై చి (వజలం గాపాడటకు జగద్దేవుండు నొతనిభార్యయు6 

దమ (పొణములను గాళికాదేవికి బలిగా నర్చింతురంటట రండు. రండు. సిద 

వీధివెంట నప్పుడే యూ కేగింపారంభ మగుచున్నది. 

లక్ష్మ... చూతము రమ్ము. 
రంగ..ఆళ. ఎగ్టిముగానున్న దే 

లక్ష్మ... నీ విదివఆ కేమియు వినియుండలేచా యేమి? 

రంగ... నేను భయముచే నిల్లు కదలనప్పుడు నాకెట్లు తెలియును? 
లక్ష్మ---ఈవ్యాధిని శీఘుముగా శాంతింపంజేయుమని (ప్రతిదినమును గాళికమ్మకు జయ 

సీంహారాజాగారు సయముగా€ బూజ చేయుచున్నారు. "మొన్ఫృం గాలి 

(పక్యత్ష మై నీయాస్థానముననున్న సర్వసద్దుణసమన్వితు లైన దంపతులు నాకొణుకు 
బలియగుదు"రేని "నేను శాంతింజెదనని జెప్పెను. “తల్లీ నాయాస్తానమున నట్టివా 
శివరున్నారు? అని రాజు దేవి నడుగ లేరని యనుకొనకుము. జగద్దేవు(డు 
వీరమతి యున్నారోని జీవి చెప్పెను. ఆసనుయమున జగజ్దేవుండుకూడ నాల 

యమున నుండుట తటస్టించుటచే “ోధన్యోస్మీ ధన్యోస్మి మపహానందమని 
యాత. డంగీకరించను. 

రంగ వరమ తీయో? 
అశ్ష్మ---బండి కొకచ్యకము ముందునకు నొకచ(క్రము వెనుకకుంబోవునా శీ 
రంగ... రాజుగారు వారిని వలదని వారింపలే దా! 

లక్ష్ము-క్ క్లీవంచన లేకుండ వారించిరి. అదేమోకాని లోక హీతార్థిము స్వ్యపాణ 

త్యాగమన్న వారికి మహాపర్వముగా నున్నది, 
రంగ(పకృతులలో "నెన్ని భేదములో యున్నవి. నామట్టునకు నేను (వఛాణభయ 

మునే జచ్చుచున్నాను ఈచ్విత వేదో చూతము రమ్ము, 
(ఇద్దణు నిష్కు_)మింతురు ) 

ఇది విష్ముంభము 
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(ధ్రజీళ ము 'పెద్దవీథీ. 

పజేశము=రాజా జయసింగు జగదేవుడు కొందటు జనులు, 

(శేపథ్యమున) జయా ! జగర్జేవా ! లోకహీ తైకతత్సరా జయా! 

జగ... జనులారా! మొరు న్నాం గొనియాడవలను మనుజునకు ఫధి యైన పనిని “జస 

జేయుచున్నాను గాని యంతేకం మి వేలుక"ను, (ప్రజాసేవ మశుజునకు విహీత 

మైనది, అందులకు న్తుతులక్కటి లీదుం 

(పజకొనర్చుసేవ 4 పరమాత్మ సేవ యే 
జీవభ్గక్రియగును 4 దేవభకి 
సృష్టజగమునకును ళీ సృష్టికర్త కు భేద 

మేమి'లేదటంచు 4 నెబు(గవలయు, 

= జెగ్గద్దేవా ! సీ మూటలు పరమార్ధము లై యుండవచ్చును,  స్వాగనాంఛా 

రాహీక్యే మునకు. గూడం గొంతే వాద్గుష్నదికాని తేకపోకేదు మొ(ప్రాణములను 

బోంగొట్టుకొని యితరుల ప్రాణములను గాపాడం (బయత్నించుట తగదు. ఇతర 

(పాణగక్షణము కర్తవ్య మెనప్పుడు స్వపాణర క్ష ణముమాశత మేఅకాదు శ మీవి 

మ్మా తేము (వాణములుకావా + కాళికాదేవి శాంతించినప్పుజే శాంతించుంగాక |! 

(నేపథ్యమున రాజుగారు బాగుగా ఇప్పినారు. అదే మాయభిపాయముకూడను, 
అది గాక తీఆ మ్మాపాణము లిఇ్చెదరనుకొనుండు. గ త్రరలా౬గునని యేమి నమ్మ 
కను $ అగకున్న యెడల వృ థాజీవహానికాదా ? 

జగ. నాయనలారా ! అట్టనవలదు, కాళికాదేనియాజ్ఞయటుండనిండు. అది (వకృతి 

విరుదముకాదు. ఒకనికి జ్వరము వచ్చినది అతని యవసయవము అన్నియు సను 

ముగా బొగ్గపడుచున్నవి, నేలవేము కషాయము నోరు (మింగినది, సహింపలేని 
యాచేదుబొఢను నోరపడుటచేత చేవామునకంతకును జ్వరబాధ ఇాంతించినదిం 
ఒకనికి దోషగుణము తేషిలినది. కంటిలో శీతాంకుళశరసముంచినారు. కన్ను 
దుగ్భగమైన నుంటబాధనుబడి దోహషగుణమును హారింపంజేనీనది* ఒక్క దేవా 
ములో నేదో స్వల్పావయవము 'బాధనొంది మిగిలిన యవయవ ముఅకు బాధ 
నివారించు చున్నదనుట కచీకోదావారణములు చెప్పవచ్చును ఒక్క చేవామునకు 
సళ్య మైనసూ(తము సర్వ దేహ సమామ్మాయ-మెన జగతికేల సళ్యముకాదుః 

గీ. సర్వజగ తియగును 4 జగదీశుబేహూంబు 
(పాణులన్ని యతని + యవయవములు) 

ఒక్క పాణి పోయి 4 యొకళోటి పాణాళి 
నైన రక్షుసేయ + నర్హమగును. 

శా'న్ఫ్రన ge నాహ్యార్థప పరిత్యానము వృథయైపోవునని యెంఛ 
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వలదు, రాజేర్యదా ! లాలూదానుంయ శాతుంగెనప్పటి నుండియు నన్ను దండ 
నాథునిగాల గొన్ని ఫంవబ్ళగములు మం్యతిగాం గొన్నినంవత్పరములు నియ 
మించి పోషించినం" అకు మి క-ఆయువు గృశజ్ఞాండగు నేకు మొవ్యవహారమున 
"నేమైన లోపటులోనర్చ యెవల దయతో మన్నింప బేంయచున్నానుః 

జయ ....నీవిక్కడకు వచ్చి వ్యవవాగియుచుే మయొనిమిగి నంవత్ప్సరముఅనుండియు6 

(బజలు మహాసుఖమనుళపించు న్యా ఎ చ్యారరత్మకుని జంపి కారనుండీ యీ 

నడుమును బాణిపోయిం డుం రనీశాలముోలేల _బజలెంత మోభపడికో యిష్వు 
డంతే యానంద జర గు గ్నారు జః yt దుర శ్రీసనమాలు వాఖఅవరఠు 

నశించిన వి, చోరులు జూపగాండు నరనాూంతోలం పొుందజగు దుష్షలిప్పుడు 

తజచుగాం గానయశరు. నినయ ముం సల్య్టము సము రాణభి క్రి మొదలగు గుణ 

మలో (బజ లొౌఫ్పుచున్నారు. నేను ఇిముూాఅమున న్య్యాయపరీషా అకుడ నని 

ధర్మమూ ర్రినని శేరొంగియున్నాను కావి భూదుడద్భ ప్రివశ మున "నెక్కడ 
నుండీ లలా యావ్య్యానులువచ్చి మహాఘోరమున వ్యాపించి బద్యుబన మారణ 

మొనర్వుచున్నవి నే నింగలకే పరితపించుచుండగా నీవు బోదుననట 
న్యాయఈూ 8 న్లీీగ్మవ్యవహారమునం గూడ నిట్రియాపవలు (ప్రజఅకుం గలుగుట 
చూడ నేను జేనీఠానివ పొవముకాని వేటుకొదకుట నికో యము, 

జగ---మహారాజా ! నాయందలి మపశినుూరాగముచే నీమాటలే యిదినజు కెనిమాటులో 
శప్పియుంటిీరి కాలానగునరణమున (బకృ తిలోేం గొన్ని మార్కులు జరుగక తప్పదు. 

గి, భోజనంబున నిదను 4 బాలంతిపొందు 

నందు మితితప్ప గొప్పకీ 4 డగుట నిజము 
(పకృతి సహియించి నట్లగ 4 పడునుగాని 

కడకు దుర్భరోపషదవ + గతిని గూర్చు 

పాముపగయొనం బగకాను 4 పాభువతంసు 
పగయు బగకాదు శాంతరూ 4 పమును బూని 

యించుకంతయు. దస్పు సహింపకుండ. 

(బకృతి తీటుచుకొనుపగ పగయెసుము శ 

పులునుశోడ క్షయవ్యాధి 4 పుట్టునట్టు 
బెల్ల మున రాచపుం డుద్భు థీ వించునట్లు 

సంఘమున (గావ్యుసౌఖ్య వి 4 సొరకలనC 

బుట్టు ధర్మనాశము దానం 4 బుట్టు లయము. 
5. ళీ వహ్ని శెలవిషోభంబు ¢ జ్వరభవా ర్రి 

తత్ర్ర్వమున నొక్క-కే యంచు + దలంపనలయు 
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మారికావ్యాధి యెటిదో 4 వారినిధులు 

పొంగి పొరలుట యట్టిచి 4 భూవళింద, 

(పకృతి యొనరించు బహుచ్చిత 4 వికృతులందు 

దక్కు చెకు,వ యనెడు భే 4 దంబులేదు 

దోమచచ్చుట యొట్టిదో 4 “రోము” కూలు 

టటిదేకాని 'వేజుకా 4 దవనినాధ ! 

సంఘసండోభ మూ(పగా! 4 జూలువాండు 

స్వార్థవర్టిన మునరించు 4 నాశం డొకండెం 

అట్టిపుణ్యంబు నిపుడు నేం + గట్టుకొనుట 

కనునుతి నొసంగుముయ్య | ముహానుఖావ |! 

జయ. మహాత్మా ! మీయిష్ట మెటో యకే యాచరింపుడు. 
య య 

జగతథాన్సు మహాసంతోోషము, ఓమహాజనులా రా! మోరుకూడ నాపరలోక 

(పయాణమునకు సమ్మతి నొస6ంగవఅయును, 

ఒకమనుజుండు.. మహాత్మా! ఈనంఘపక్షమున చేను గొన్ని మాటలాడుదును. నీవు 

మనుజుండనవుకావు. లోకశాంతికొఆ కవతరించిన జేవుండవో చేవదూతవో. 

గ్ శెండుచేతుల నార్జించు 4 చుండు గృవావి 

భుండు దర్భశయ్యను బండీ 4 యుండునపుడు 

తమ్ములను మోసపుచ్చి ప + త్తములు కొన్ని 
య(గజుయ దాచి యెజులోని 4 యట్టులుండు. 

గడుపునను గన్నకొడుకుల6 4 గన్ను మొజగి 

సుతులు పెద్దవా_రెరి నన్ 4 జూడంబోరు 

నాదువేరిట నిల్లొ మా + న్యంబొ (వాసి 
యిమ్మనుచు భార్య తొందర 4 నిచ్చుచుండు 

నాయనా! నన్ను వీడుచు 4 న్నావె యపుడె! 

అయ్యొ ! నాశేమిచెప్పినా 4 వనును దల్లి 
ఫస్మశు వూరుగాయలు వేజ 4 సర్హుచుండు 

జార పనికిరాదని బావ + త త్తణిల్లు. 

ధభనవిహీనులలోకంెటు 4 ధనులయంటె 

నిట్టి చేవులాటలు మతి + యింత హెచ్చు 



నవమారకము [11 

బంధువుల పేమ లిట్టి శో 4 భనువహింపం 

బరుల కుపకృతిపై సృ 4 వార్తయేమొ 1 

తియ్యసగుమాటల నె [వేమ 4 తెలుపునతం డ 

ధముండు ధనమిచ్చి తెలుపు మ + ధ్యముండు కాయ 

కష్టము నొసంగి తెలుపును 4 తాపము డై 

[హణముల ఫై డెట్టి 4 బాడొ యవావా | 

జగ వాయడుకూడ మనుజులడే, SE మోకు నునుజప్రకృ్ళతిని గూర్చి యిట్టి 

నీచ మైన యలభ్లిప్రాయ మున్నందులకు విచారించుచుంటిని. కొంత సత్యమే 
పలికితిరికాని యెక్కువగా నితిశయో క్రి పలికితిర మశ జ పకృతి నిజముగా 

బరకవసపహనళే క్లిరహీత మె మనదే...పశోపకార వాంఛా సమన్విత మనదే... చాల 

మట్టునకు స్వాగ్థపరత్వ నాస్య మైనడే_..అందు వొక్కటి రండు నిదర్శనము 

లిచ్చెదను. అసపసరము? నోరు నన్ను రేపుదున్నారు కావున బలుకవలసీ 

వచ్చినది. 

గీ, కల్తకొడుకు కాగడపట్ట 4 కాటిలోన 

బురుపచం[ దమతి ముడిని 4 శిర 36 బెట్టి 

హురికిచావు చాన మోరు 4 పులుకుపులుకు 

కన్నులను నరు పొరెంబొరిం 4 గార్చ నేల / 

బాటలో దూడ కాల్టాఅీ 4 పడినయష్పూ 

డపయత్నీముగా నయ్యొ 4 యనరె మిరు? 
గాయరకునికంరమున జీర 4 గలుగ నప 

యత్నముగ సకిలింప బే 4 యయ్య మారు * 

మొదట మన(ప్రక్ళతి మిగుల నున్మిత మెనదే + ఆత్యంతేరసవంశ మైనడే ౬ కాని 

కృ(త్రిమములగు ననేక సంధును ర్యాదలసఅనను బవ కంర ను జూతి 

వైరములవఅనను మటి యనేకముఅగు నితరకారణములవఅనను నది కర్కశ మె 

కొంత రసహీన మెపోయినది. నాయనలారా! _పకృతిపరీక్ష కిడి సమయము 

కాదు ఇదిసజుశే యాలస్య మెనది తరగ బోనుదము రండు. 

(నేపథ్యమున) జయా! జగద్దేవనువాతా! జయా! జగబ్టేవ! అవతొరప్రుకుహి! జయ 

(పుష్పములు సెని చల్లుచున్నారు ) 
పసమునాయునలా థా? నా_పై6 బుష్పుములు కురిపించుచున్నా రా! తన్ను నాయనలారా! 

కప్పు, 'జేవవూజకై ం యవి నిర్మింపయడినవి నేను భగవంతుని (శొర్షించుచు. 
చాడుదును, మారు కూడ దయయుంచి నాతోం వొడుండు. మిపుప్టములతో 
భగవంతు నారాధన మొనర్తుము, 
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అందటు..... (ప్రహ్సములు పెకీ, జల్లుచుం బొడుదురు ) 

బిఅవారి.. ఏక, 

జయ రామ జయ రామ జయ జానకీరాను 

జయ సర్వగుణధామ- జ మయ సార్పుఖభౌమూా 

జయ శుభాకరనాను_జయ వై రిభీమా | జయ! 

మూాపాపములం బాప్ - మమ్ము రశ్నీంతువని 

వీపాలం బడినాము - నిశేజనయన - 

(క్రీపాదము ర్తలను - ఇర్చి | మొ కభాదమయ్య 

కాపాడ రావయ్య - స కుశ్యాలవాలా | జయ! 

వీలుపుపో “ఓటి యంచు - వేంచేయునాండవని 

పలికినా శెల్లెడల - భకుంందిటును 

మొలక నవ్వుల ముద్దు - లొలుకుచూపుల సోడ 

గలకలంచును వేగ = కన్త్గులం బడవయ్యా | జయ॥ 

భర్ము కాంతల పైని - వాంఛలను బోకార్చి 

నిర్శలత్వము మదిని + నిల్బవెరా తండి! 

ధర్భమందున బుద్ధి య తిస్పంజేయకుముయ్య 

కర్ణసాఖ్నీ రామ - భునభునశ్యామా [జయ 
జయ రమారనుణగోవిందో హరి. 

(నేపథ్యమున నడువు(ంశు. ముందుకు నడువుండు, కాళిక మ్మగుడి యొద్దకు 

(అందజును ముందునకు సడచుచున్నారు) 

(నేపథ్యమున మటియొక ప్రక్కనుండి అయ్యా ! మనుష్యులు కారంటయ్యా; 
దారిలో నడనుగా నుందుశేఅ శ వెనుకనారు ముందునకు రానక్కు_జులే చొ 

ఛే 

యీమి! పాండు, ముందునకు. బాండుం వీరమ* మ్ము-గారు రొశ గారు వచ్చు 

తున్నా wah 

(జియసీ?గు జగ fy సయ్య మిరపయె ముటయొ * (పక్కనుండ వీరమతి 

కనులా టేవి (ప్రజేశింతుకు ) 

(జీపథ్య నున) జయా! వీరకుతిడేవికి జయా! జయా! మవోత్ము రాలికీ జయా 
జయా! కాంతౌళీరోముణీకి జయా! 

కమం. అమ్మో ! వీరమతీ ! ఇచటీ కాంతా జవసంసుపక్ష మున వుతీయుకసారీ (ప్రారీంచు 
చున్నాను, శఈప్రయకత్న మింక వలదు, 
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నీర__ముహోరా శ్రీ మణీ ! నన్ను క్షమింప్రుము 

(శేవథ్యమ) అమ్మా ! మారాణి గారు అరుం%తేమ్మవంటి వారు, ఆమె(ప్రాగనను 

దోగిచిపుచ్చవలదు. రాణిబాసనును విడిచి మాయందలి భ్ క్రిచే మోతోం దిరు 

గాడు చున్నారు, 

వీర..._మౌకందజ కొక్కనమస్కాారము. నన్ను శ్షమింఫుడు. 

క్రమ_సోదరీనుణులా రా! భఫియంకరములగు నీశ్యాధులమూఅమున నిదినజకు మన 
శన్నియో కష్టదినములు జరిగినవి కాని యాది“నుంకటి కన్షదినము మన శ్రిది 

వనజకు జరిగియుండలేదు. లోకోపకారిశీయ వీ” మరిబేవి "లోక శాంతికొజకు 
భ గతోయాడ లోకాంకర మేలపచున్నది. ఆండువారిలో నింత స్వాగపరిత్యా 
వ సంక గాంచికిరా? వినియైవ వినియుంటిరా! ఈమె వచ్చి 

నప్పటినండియు (ప్ర య్రవిద్యశో నుశయా సాన మెంత యభివృద్దిం గాంచినదో 
మిరంద టబు యగరా * (ర్రీలకొ ఆ కన్ని *పారశాలలు 'పెట్టంచినది ! ట్రీ లలో 

"నెంత పిద్యావ్యా ప్రి పి కలుగంశేసినదడి! బాలికలకు. నజ్తసాము క త్తీసాముకూడ 

నర్పించి సరసీజామ్షుళను స్వపాణమానసంగక్షణమున సమర్థలను చేయుచున్న దే! 

శు బాధనుండి జేథనును సంగక్షి ంచుకొొనుటకుం బురుషులవలెనే త్రీలుహడ 

సమిర్దలని యనిపించుచున్న దే! ఈమె పుణ్యామున  శెందటు కాంఠీలు ముహూగో 

పన్యాసము లిచ్చుచున్నాారు ! ఎందరు మహావ పవిత్తు9 ల విఖ్యాతి గాంచు 

చున్నారు ! ఎందటు గాయనీమణ్నులై (కాలు చున్నారు ! ఎందటు అలితకళా 

ప్రపంచమున hrs లానర్బుచున్నారు ! ఆవాహో ! ఎనిమిది సంకర 

రములైన గాలేదుక్రదా! (తులలో నూతనశక్ర నుదయింపం జేనీనటే చ్రీల 
ఫలము అందు నూతన (పభబోధచం[దోదయ మగునట్లు న శ్రీల భావ 

నాంబరమందు నూకనశళక 9) ధనుస్పహా(స్రమును జేయించిన జే. చ్రీల భవిష్యచ్చరి 

(తమునకు రజతప్యతములు బంగారు వర్ణములు సిద్దప అచి యుంచినదే. ఆహాహా | 

ఎంతే విద్యాసంపన్ను-రాలు ! ఏంత ధాశాలో ! ఎంత మహాగుణసంపర్చు 

రాలు ! ఎట్టి వీరకాంతారిరోముణీ ! ఈవెనుకటి యుపకారముంకయు నటుం 

చుడు. ఇప్పు డీ ప్రబలవ్యాధిని మన యాస్థానమునుండి పాజరల్యదోలి మనఖ 

రశ్నీంచుటకు సంకల్పించుకొని యున్నది ఎట్టు తనపాణము లిచ్చి 
భర్తతోం గూడం దన్మపాణను లిచ్చి ౬ ఆహాహా 1! అవతారన స్ట హాపిలి, మన 
కంటితో మనము చూచుదున్నాము కాన సరిపోయినదికాని యెకండైన 
జెప్పిన యెడల? గవికల్పితమని కల్లయని (తోచివెతు వేం ఆహావో ! తఅంపటు 
స కరము బదుకుచున్భామూ... ఎందులకీ (బదుకు కీ తీనుచున్నాము, 
పిల్లలం గనుచున్నాము. అమ్యాతపు బనికి మనుజుఅమయియే పుట్టవలయునా ! 

కాకు అందుకు జాలియుండవా ? ఎవని (బద. కవలన జీళక్షోభము నళించునో 

ప్యేళాంతి యుదయించునో యతని (బివుకే (బదుకగునుగాని మిగిలినవి బదు 
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కలా! దేశకభ మిన సశేకాని మతీయే వైన నశేకాని యిట్టి కాంత దేశమును 
శాయుట తగదు ఈ పయత్సే మునుండి నుజలునుని యిదివలు కన్నిసారులో 

హ్రారించిడిమి. మన (పాగన మంగీకరింపనప్పుడు మన మేమి చేయవలనీనది * 
ఆమెకు నమన్కం6ంచు తక మనము చేయదిగినజేమన్నది? కావున సోదరీ 
మణులా +! నటియొకసారి యామెకు నమస్కా_రమా లాచరింపుడు 

(నేపథ్యమున్స స్వా్యాపంత్యా[ినీ శిఖామణీ 1! సా సాంగనమస్మా_రము, సవ్యాన 
సాొహాంగ నమస్కార ములు, 

లు 

వీర... కమలా దేవీ ' సోదరీమణులారా ! మోకిందటు కె నేక నమసా్కారము లు, మిదయకు 
మబభోనంద మొందితిని మాయ నన్న స్తుతించినారుః మిమ్ము నిందించుకొని 

నారు. పగస్తతియు నాత్మనింగయు మో రొనర్చీనారు. పరనించదయు నాత్మ 

న్లుతికం"టె నిది మంచిచేకాని యిదికూడ: గొంల౪ కప్పే యథారముగ మో 

స్తుతికి నే నర్హ్షరాలన గాయ మోనిందకు మిగగలు గారు నేనేమో మహా 

స్యా పరిల్యాగమును జేయాచున్నా ననియు నావంటి వ్యక్తి (ప్రపంచమున 

లేదనియు మారు (భాంతి వడుచున్నారు. నావిశేషషేమియు లేదు. (పపంచ 
మున స్వార్థిపరిత్యాగ మెళ్చుబ6 జూాచినం గనంబడుచున్నదిం 

గ, మట్టి నిర గోలి 4 మకరందమాయంగం 

(బాకులాడులగాబె 4 వల్లులెల్లం 

గల్హ దెబ్బ చేత 4 గాయ మొంందియు. చెట్లు 

పండ్లొసంగ నూంగి త వంగులాటె, 

, వట్టిగడ్డం దినుచు. 4 బాలీవె యావులు? 

ఖరము సుఖము నిడచె? 4 బరువుమోన 

ఒండెలోనం బవుచు. + బట్టాసంగ దె పుర? 

చలిని బడుచు గొక్టా + జ విడచె ? 

వెంట ఛాగ్యమను ముం + (బీకినొందుచు శ్రమ 
యెల్ల ఛాన్యతతుల + నిచ్చుంగా బె. 

శతూరసనీిరమునను 4 సంత్భపి గని మేఘ 

మమృతమిచ్చి తాన 4 యంతరించు! 

బఖ్సులేక భూమి + చుట్టు (దిమ్మరి చందు 

ఒశేల ముదము లిచ్చి + క్షయము జెందు( 

చాను మంట: బడుచుం 4 దవీయించుచును రవి 

నరుని కిచ్చు రోగ 4 నాశనంబు, 
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నలేశరహిత 4 మెన పకృతి యిట్టు 

ర్భ వితరణమున 4 నలరు చుండ 

నసహిత మెన 4 దాసి యాధిక్యంబు 

కీయలార ! చెప్ప 4 సాధమగునె ? 
తిధిపూజనమున శీ నర్భ కావగవుంగు 

భరృపాదపద్భ 4 భజనమంను 
వంశ పారిశుగ్ల్య 4 పరిపాలనమునంగు 

సుదతి స్వార్థ నాగ 4 శూన్యకాదె ? 

కడందొక్కీ నడుర్యాతి 4 గడపం జేరినకాంతు 

కాళులు భ్క్తితోం 4 గడగుటందుం 
'జెడర్యదాంగి కడురేగి 4 పడ(దన్ను కాంతుని 

పర్చాొంగతికి ముద్దు 4 గొనుటయందుం 

గాలకువ్నంబున( 4 రోత యెననా 

ధు; యన్న శేషంబు 4 దినుటయందు. 
ముదుసలిభ రశకై 4 ముప్టియెత్తుచుం గూడు 

గుడుపుచుం దాం బస్తు 4 పడుటయందు 

నహాహా మనదేశ కాంతల 4 యందు జౌక 

మైనస్వార్థవర్జన మెట 4 నైనం గలదె? 

ఇచటి మట్టిలో మణిరాసు 4 లెన్నిగలవొ 

యెవం జెజుంగును భగవంతు. + జే యెటుంగు, 

ఇట్టి మిరు స్వార్గపరిత్యాగిని నని నన్ను6 గొనియాడుట శ్యాయమా? మిందు 
మిక్కిలి మిమ్ము దూషించుకొ ౦దురా? 

(నేపథ్యమున) భ ర్హృసీవాదులు మాకు సుఖమిచ్చుచున్నని కావున మే మట్టు చేయు 

చున్నాము. మాకు స్వార్థపరిత్యాగ మెక్కడిది మిరు మా సౌఖ్యమునకై 
(పొణమును బోంగొట్టుకొనుచున్నారు కడా! 

వీర (నవ్వుచు) సోదరీనుణులారా! మిరు సౌఖ్యపడుటయే నా మహాసుఖము* 
అందుచే నేనిట్లు చేయుచున్నాను మికు స్వార్ద త్య్థానము లేనప్పుడు నాకుమాక 

“సుక్కడిది! నేనును నాసుఖము కొజశే బేవలాడుచున్నాను,. అందుచే మిరు 
నన్ఫుం గొనియాడవలదు, మిమ్ము మిరు దూషించుకొన్యదగదు, నిజముగా 

GR 
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గీ వరసుఖంబులోన 4 నరుసుఖ మున్నది 

పరునిబాధలోన 4 నరునిబాధ 
శాన నరు(డు తన సు 4 ఖమె కోరియైనను 
బరులసుఖమె సేయ 4 వలయు నెపుడు. 

భ ర్లవెట్టుణాధ + పడ లేక యిల్లాలు 

నదినిబశుట సుఖము 4 నకునె సుమ్ము 

జనుండు భవము వాసి 4 సన్న్యాసి యగుటయు 

మోతలల్మీసౌఖ్య 4 మునే సుమ్ము, 

(పకృతి సంతత సౌఖ్యమే 4 పడయనెంచు( 

గాన బరిపూర్ణమగు త్యాగ 4 మైనలాని 

పరమబహిరంగముగు స్వార్థ 4 పరత సుమ్ము 

అటడి యిటదని మ్మూతమే 4 యంతరంబు. 

(శేపథ్యమున) అమ్మా! మేము మోకు (బత్యు త్రరను చెప్ప సమస్థలమా! మాయిన్ష 
మెటుళో యటులే, 

వీర... రా జీ వతంసమా! నాభర్త వెడలి కొంతే సెనది కా బోలు, ఇంక ముందునకు 

భోవ్రదమా?! 

(ేవథ్యమున) ఇంకను వలదు, ఇద్దటు 'బాలీకలు వీరమతిచేవికీ మంగళ భ్రటారతు 

లిచ్చుటకు వచ్చుచున్నారు, (ఇద్దటు బాలికలు (ప్రవేశింతురు.) 

వీర.'బొలికలారా!' నా క్రీయెడ మంగళపుటారతి యొందులకు! వలదుం 

1 బాలిక మాయొద్ద విద్య "నేర్చుకొనుచున్న వారము, 

2 'చాలిక_.మిరు మాకు గుర్విణులు కావున మొ కారతి నిచ్చెదము, 

కమ .బాలికలా రా! పొడు(డు. 

ఇద్దరు... సౌరాక్ట్ర = ఏక - 

మంగళం మావీరముతిసతికి మంగ! 

ధీరురాలికి - దివ్య - ధీమతికి - 
ధారాశ వితచెప్పు - తన్వంగికి 

పారరహీత విద్యా - పారంగతకు నీకు | మంగ] 

పరుల - కష్టముల. - అాఫుటకు 

ధరను శాంతినిగూర్చి - తనుపుటకు 

ఫర మేశు( డంపీన i భవ్యావతారమునకు |మంగ॥ 
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వీర.__ఇ9కంజాలు, ఇక మోసి పాడుటకు జే నంగీశరింపను. మోచేతిలోం బన్లైర 

మిటు తెండు, మంగళపుటారతి నర్పించుటకు నేనా మికుం గనంబడితిని! తప్పు 
కాదా! లోకమారయైన మంగయాంచాదేవికి మంగళపుటారతి నిత్తేము. నేను 

చాడెదను, సోదరీమణులారా! మిరందటు పాడవలయును, 

(ఆందటు పాడుదురు. 

మంగళమ్ - మా స్ర్రీమంగయాంబకు | ముంగ॥ 

వేచిజేనకనుల - వషెలువంబున 

బారెడైనకేశ - పాశంబున 

మోాణినసత్క-ఛా - చారుమూ ర్తికి పీకు |మంగ!! 

తల్తీకళ్ధలకల్ప జ వల్లీ కిని 

ఎల్ల జనులపాలి - యేలికకు 

చల్లనిమదిగల్లు మ్ల సత్యమూ ర్టీకీ నీకు [మంగ॥ 

బాలిక్షలారా! మారు నాయొద్ద నింక జదువుకొనుచున్నారు మిరింక్ష6 బెద్ద 

వారై కుటుంభారమును వహింపవలనీనవారు కావున నాల్లునాటలు మాత్ర మే 

చెప్పెదను వెప్ప్తుమందురా! 

ఇద్దటు-_ నువో ప్రసాదము, 

పీఠ... సీ, విద్యావతులమంచు 4 విజ్ఞపీ(గుచు లేని 

పోనివాదములకు( 4 బోవవలదు 

కవి తావతులమంచు 4+ గర్వించి పని లేక 

మగవారితప్పులం 4 చెగడవలదు 

ఖడ్ల సాధనమున 4 ఘనతంగాంచితిమని 

వేటశై యొన్నందు 4 వెడలవలదు 

సతియును బతియును + సములె యయ్యును మనో 

వల్లభునెదిరించి 4 పలుకవలదు 

ఘసవి వేకార్థనమున ఈ + మనకు విద్య 

మనదుకవిత చేనుని గాన 4 మునశె సుమ్ము 

మనదుక త్తి సరక్షణ 4 మునే తగును 

భర్తతో సమత్వము ధర్మ + పరతకొజశె, 
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సీ శృతుశిక్షణ శౌర్య 4 సంప త్రిచే నెజ 
సాధ్వ సంబిం తెన + బాటుదగదు 

(పబలస భామధ్య 4 వక్షృత్వధాటిచే 

స స. 4 సడలందగదు 
దేశభకాది ప 4 దీప్తగుణాలి చే 

స్వకుటుంబకగుణాభ 4 జంకందగదు 
మహితజాతీయాభి 4 మానంబుచే సర 

జాతిసమత్వంబు + సమయందగదు 
కరియుం గేసరియొకగువాం 4 దిరుగవలయు( 
దగడ శార్టూల మొకనీరు శ (దావవలయ. 
జి తెపూర్వబుప్యూ శమ థీ సీమలట్లు 
వింతేగా మిామనంబులు + వెలయవలయు. 

చౌలీకలారా! బుదిమతులగు మీ కీంళవజకె చాలును. సోదరీమణులారా! ముందు నకు నడు న్రండు, నాభ్యర్ధయు జయసీంగు రాజూగారును నీన5కి6 గాళికాలయ నున శేషియుందురు. ఇయ నాలన్యము చేయందగదు. 
(ఆందజు నిహ్క్రమింపగం జెరయె _త్తీంబడీన వెంటనే కాభికాబేవియాలయము 

శిదుట జగదేవు(డు జయసీంగు పూజూరి (ప్ర వేశింతురుం ) 
పూజ. రాబేం దా! అట్లుకాదని మనవి చేసీఠానుచున్నా నుం 
జయ... ఏల? 

వూజ..._బలి! దెచ్చిన జీవములను చేను నఆకుట రెపీయా బారనుయాన'! 
జగ రొజేం దా! అశ్రేయసగాక__నాఫొజ కా ఛారమును మాజుట యెందులకు? జయ .._నిన్నాతం్లే వధింపవచ్చునుగాని వీరమతిబేవినో! ఆమెకాజకుం చెప్పితిని. 

(వీరమతి జేవియు( గమలయు. (బ వేశింతురు) 
వీర....[.పాణనాథా! నమస్కారము, 
కను పొణనాథా! ననుస్క్కారమ.* 

జగ... వీరమతీ! వచ్చితివా మహాసంతోషము.. నీళలి యెవరు నజకుట నీయిష్టము, 
వీర.._.చాథా! మిళేం 

జయ... జగ దేవా! ఎంకీచక్ర్క_ ల నడిగి తివయ్యా! నీ కే యాభరణ మిష్టమని యడీగి నళ్లుంక ముద్దుగ నడిగి తివయ్యా! 
క్షమ. దేశళాంతి ఒక పౌణవారణముకంతు నాభరణ మేమున్నది 1 
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జంకు (ఆప) కనులా ! పరదేళమునుండి వచ్చిన యీపవిత్ర దంపతులు మనదేశ 

శాంతీకై _పాణము అర్చింపనుంప మన మూరక మట్టి బొమ్మలవళెం జూచు 

చుండుట న్యాయమా శ 

క్రమ__ (అహ) నాథా! నామవస్సులోని యూవాము మోనోటం (బకిధ్యనించినదేం 

అంతకం పె శావలసీవజేమి ? కానిమ్ము, కాళికమ్ముకు నా్యాపాణము అర్సీంప 

సిద్ధముగా నున్నను వీరమతి శిష్యురాలనశు నేము వినిదీయుదునా ! 

జయ. (ప) సెబాన్ కమలాదేవి ! నీవై చహోత్తిమురాలవ్య నీవెంట సద్గతికై 
నన్నుంగూడం దీసీకొనిపొను. 

కమ..(అప) ఆటులైన వీరనుతి జగద్దేవ్చ లక ౦చే నునమే ముందుగ బలియగుదను. 

మారు కత్తి తీశికొని నన్ను నజపీండు 
జయ-_ (అప) తథాస్తు (కతి తీసికొని) కమలా ! డేంని (బార్జీంపుము 

కనుపంనక్షము శ్రీకాళీకాచేని ! దుర్గా | భవానీ ! శినాదివి! ఈజేశ మందున్న 

ఘా రాపదల్యాపి కాసొడ.మోతిల్లి కారుణ్యవారీ ! మహాదేవదేవీ ' జగత) 

దక్ష! సురారీం(ద్రశిక్షా ! నమస్తే నమస్తే నమన్తే నమః, 

జయ .జగద్దేవః ! మిరు కాళికమ్మకు బలియగుటకు శేనంగ్లీకరింపను, నాయా స్తాన 
మున శీను (దిధుండను. మిరు నాయాజ్ఞకు విఖేయు లై యుండవలయును, 

జగ. ఏమి మహారాజా | అట్టు సెలవిచ్చుచున్నారు ! 

కాళి... వీరమతిజగద్దేవ్రలు వ బలికెక తిప్పు. కానియెనల ెల్లవాజుసరి 

క్రీయాసానమాను రూఫుమాపెదను 
జయ---శల్లీ [చూ మూపాణము అర్చింతుము, 

కమ.._నాథా ' కాళికాన్యిగహూము వెనుక నెస్వరో యున్నారు, 

జయ. ఎవండు ! ఎకండు! సీడీ 

(ఇద్దజు వ్యిగవామునకు వెనుకకుబోయి యొకభటుని బట్టి లెత్తురు,) 

జయ... ఎవండవ్ర నీవు ? 

భటు.... నుహా[ప్రభూ ! రక్షింపవలయును. (రాజుకాళ్ళమెంబడును,) 

ఇయ... నీ పవండవో చెప్పుము. ఇప్పుడు కాళికాదేవి వెనుకనుండి నూటాడీనవాండవు 

నీవేనా? : 

భటు ఇప్పుడు మాటలాడిన పొ(డను నేనే జగ డ్లేవుని వీరనుతిని బలినిమ్మని వెనుక 

మాటలాడిన వాడను నేనే 

జయ___నీవింత్యదోవా మేల చేసితివి 1 నిన్ను క్షమింతును, యథాస్థము ఇెప్పుమాం 

భటు..మహా(పభూ ! నేను డుంగరనీ భటుంయను... అతః 'జేంయనంవత్సరములు 

శారలోనుండి యాసంవత్సర మే పొజటిపోయినసంగతి మోరిజియియేయున్నా రు. 

అతడు సమో పారణ్యమున నున్నాడు. అతని పుత్తు9ని వీరముతి చంపినది 

జగద్ధేనవీరమతు లయంతేము చూచుట కాకండు శపథ మొనర్చియున్నాండు, se 
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తంక్రమునయగాని వారొక్కమాటు గాల జూవరని యెంచి నన్నిట్లు చేయుమని 
నియమీంచినా డు. 

జయ. ఓరి తుచ్చుండా ! వెంకప నిజేసీతివరా' పో! (భటుడు పోవును.) 

(కౌయిలించుకొని) జగ దేవా 1 నిన్ను గరినముగా ననినందులకు క్షమి౦ంపుముః 

మేమిద్దజిము బలికా”నె నంచుటచే 'సేనట్టన పఠసీవచ్చినది, 
జగ ఎెట్టయినను నేను విదేయుయనే, 

జయ... కాని యొంతమాసము జరిగినదో చూచితివా! 

జగ_గీ. [పజల మశవిషయంపువి + శాషసములను 

గుమతు లాధారముగం జెసి 4 కొనుచు. దబజచు 
Prd అయ భక్తులను మోనపుచ్చుట 4 వాదు (పకృతి 

నిన కలాడినపాటయీ + వితయేమి ? 

ఎటను గల్లయు మాయయు + నింతేయైన 

మైలపజుపంగ. దగవటి 4 మతమునందె 

కల్లలకు మాయలకు లెక్క 4 కలుగంబోదు 

కఠినలుబుల దురా ర్త + కర్నములను, 

(శేపథ్యమున ఇట్లు జరుగుటయే మంచిదని మేము సంతోషించుచున్నాము, జగ 
ద్దేవ వీకనుతులు నిరుషదవముగ నున్నారు, మా కంతకంళు సంతోషములేదు 
క్ర శ్ర తర లెల్లకాఅను చాధించునా 4 

కమ... వీరనుతీ! లోకాభరణము.గ నీవుంటివి మూాకంతయే చాలు, 
వీర... మోదయకు సంఠసీంచుచున్నాను. 

జయ... ఇక మనము కోటకుం బోశుదయు 

(శీపథ్యమున జఃద్దేవా! మీ యమ్మశగార యొద్దనుండి వచ్చితిని* 

జగ రా జేం దా! ఆకీని నిట్లు పిలుపవచ్చునా! 

జయ .అభ్యంతేరమేమి రానిమ్ము (ధీమంతు6డు (ప్రవేశించును ) 
జగ. ధీనుంతౌ! మాయమ్మ గారు సుఖముగానున్నా రా! 

ధీ..-ఉన్న్హారు మీరాజ్యము పరాశాంతమెనది, మా తండ్రిగారు కారాగ్భవానుం 
దున్నారు మిోసవతితల్లిగారు మరణించిరి మి్య్రధానుండు వధింప6బడినా (డుం 

శ్యతువిజయ మొనర్చి నీరాజ్యమును నీవు స్వాధీనపజచుకొనుముని మియమ్మ గారు 
మీకు వా _ర్తనంపి నారు, 

దేయం... జగ దేనా! నా సైన్యసమాహముతో నీతోడ చచ్చి జీను నీకు నీరాజ్యమున6 

బట్టాఫ్థొనే పేక మొనర్చెడను రమ్ము* తరగ బయాణరి జేయింపవలయును, 

జగంాచిర్తము, (అందటు నిష) మింతును ) 

గ్ ఇది నవమాంకముః 



పరమ తి 

దన రర 

(పదళము.ధారాపురమున వీధి, 

ప్రవేశ ముఇద్దబు భటులు, 

మొ! నా జగ దేవుని రాజ్యమిదియేకా దా 

చిం... "నుం 

ము. దీని పేతు, 

శిం.ధభారాపురము మహారాగాసానము, 

చెం .యుదమన (౬ గా Tee కతల యూద్ధమునకువచ్చినట్టు అండవల 

యువ యూద న జరుగకుండ నండవలయును, “ట్టి యాద్ధముల లో "త్ర 

కాలము పని చేసినను బాలేదు. 

మున మిరక6 బది క్రోసుల దూరమున నుండే భతురౌబా తన స్వల్పనేనతో < 

బాచీపోయినా (టకా చా! 

మొ. ఏలార్లాననేమి! గెల్బు మనదన్నమాటం 

“60-జగర్రేవుంయననం (బిజి "ఇెంత(పేమరా! 

ము. సెదేశమువారికి మనకేయుండునప్పుడు వారికుండద6ట రా! 

ఇం... అదిగాక జగద్దేవుండు నిజముగా మంచివా (డుకూడను, 

మొ. ఇదిగో మంచితవ మేదో బహుమతుల జేళ6 గనయిడునుం 

రెం. పట్టాభిషేక నప్పుడే యారంభ మెనడా! 

మొ. ఈసరి బూ ర్రిమై యుండును. 

శెం--మనకు బహుమానముల శీదియే వేళ కాంబోలు, పోవుదమురమ్ము, 

(ఇద్దజు ని(ష్మ్కు.మింకురు,) 

ఇది విష్ళంభముం 

(ప్రదేశము---రాజభవనము, 

(పవేశముజగద్దేవుయడు, వీరమత్కి జయసీంహుండ్కు ఉదయాదిత్యనుహారాజు, భవాని, 

కా! నీపుత్తు)న నక్ష బట్రాభిశే పేక మైనది. ఇంక మాకు సెలఅవొసంగుండు 

ఇ పోవుదము, 


